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Lekarko, lekarzu
odpocznij…
str. 12-13

Przedstawiciele LIL we władzach
samorządu lekarskiego IX kadencji
W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (13 maja br.), delegaci
wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej,
zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków
Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Prezesem NRL został Łukasz Jankowski (na zdj. obok) – otrzymał 252
głosy w stosunku do 192 dla Andrzeja Matyi, dotychczasowego prezesa NRL.
Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Zbigniew
Kuzyszyn.

Za zasługi dla
samorządu lekarskiego

Naczelna Rada Lekarska
IX kadencji:
Monika Bojarska-Łoś
Jakub Kosikowski
Dariusz Samborski
Zastępcy Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej IX kadencji:
Jacek Barański

Członkowie Naczelnego Sądu
Lekarskiego IX kadencji:
Marek Bukowski
Joanna Wysokińska-Miszczuk
Krajowa Komisja Wyborcza
IX kadencji:
Barbara Hasiec
Wioletta Szafrańska-Kocuń
Fot. Dariusz Hankiewicz

Pełna lista wybranych dostępna jest na stronie internetowej NIL
https://nil.org.pl/aktualnosci/
6037-nowe-wladze-samorzadu-lekarskiego-ix-kadencji

Dr n. med. Monika Bojarska‑Łoś
i prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska‑Miszczuk podczas odbywającego się
w Warszawie XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (12‑14 maja) otrzymały odznaczenia
Meritus Pro Medicis. Uhonorowano nim
24 lekarzy i lekarzy dentystów, członków
samorządu lekarskiego, w uznaniu dla ich
szczególnych zasług dla środowiska lekarskiego. O wyborze zdecydowała kapituła.
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W numerze:
I dokonało się. Wybory do samorządu
krajowego już za nami.
Prezesem został Łukasz Jankowski,
prezes izby warszawskiej (stosunek gło‑
sów 252 do 192). Wybraliśmy nową Radę
Naczelną, a w jej składzie dr Monikę Bo‑
jarską‑Łoś, dr. Jakuba Kosikowskiego
i dr. Dariusza Samborskiego – stomatolo‑
ga. W Krajowej Komisji Wyborczej zasia‑
dać będą dr Barbara Hasiec i dr Wiolet‑
ta Szafrańska‑Kocuń. Jeżeli można mówić
o założonych celach, to osiągnęliśmy je w pełni.
Był bardzo miły akcent przed rozpoczęciem obrad. Dwie
nasze Koleżanki, Joanna Wysokińska‑Miszczuk i Monika
Bojarska‑Łoś za swoje zaangażowanie w życie samorządu
zostały uhonorowane medalem Meritus pro Medicis.
Jak zwykle nie obyło się bez pretensji, oskarżeń i różnej tre‑
ści zarzutów. Główny to taki, że młodzież nie mając doświad‑
czenia robi skok na samorząd i są z nią prezesi powodujący
rozłam samorządu. Ciekawa narracja, ponieważ średnia wie‑
ku młodzieży, która chciała dokonać zmian, wynosi spokoj‑
nie ok. 60 lat, jak nie więcej.
Co do rozłamowców. Byłem w tej grupie i trudno nas na‑
zwać rozłamowcami skoro pod nowym programem, #samo‑
rząd przyszłości, podpisało się 17 prezesów izb okręgowych,
wobec 7, którzy postanowili trwać przy starym sposobie postę‑
powania. Liczby wyraźnie wskazują siejących niepokój. Wszy‑
scy szanujemy to, co zostało zrobione i jesteśmy wdzięczni za
przeprowadzenie samorządu przez ten trudny dla nas wszyst‑
kich czas. Ale ten sposób działania nie przystaje już do ota‑
czającej nas rzeczywistości. Dlatego czas na zmianę i inten‑
syfikację działań. A że wybraliśmy sporo młodszego do wy‑
konania tego zadania, to chyba dobrze. Młody nie znaczy nie‑
doświadczony.
Prezes izby warszawskiej poprzedniej kadencji, organiza‑
tor i szef strajku rezydentów. Dał się poznać jako bardzo do‑
bry organizator i wyważony mówca. A poza tym nie dzia‑
ła w próżni. Jest jednym z nas, poddany ciągłej ocenie Rady
Naczelnej i wszystkich lekarzy.
Twórzmy wspólnie samorząd przyszłości.
Leszek Buk
prezes LIL
lbuk@oil.lublin.pl
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Okręgowy Sąd Lekarski
Paweł Trubecki
Przewodniczący
Okręgowego Sądu
Lekarskiego

Tomasz Hasiec
Wiceprzewodniczący
Okręgowego Sądu
Lekarskiego

Beata Walawska
Wiceprzewodnicząca
Okręgowego Sądu
Lekarskiego

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Jacek
Niezabitowski
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności
Zawodowej

Janusz Hołysz
I Z‑ca Okręgowego
Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej

Wybory władz Okręgowego Sądu Lekarskiego
i zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej LIL
W poniedziałek, 9 maja br., w Lubel‑
skiej Izbie Lekarskiej odbyły się wybo‑
ry przewodniczącego Okręgowego Sądu
Lekarskiego – został nim Paweł Trubec‑
ki, a także dwóch wiceprzewodniczących,
którymi zostali: Tomasz Hasiec i Beata
Walawska.
W głosowaniu wzięło udział 17 człon‑
ków Okręgowego Sądu Lekarskiego 9.
kadencji (spośród 29).
W piątek, 6 maja br., odbyły się wy‑
bory zastępców – I i II – Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo‑
wej. Zostali nimi: dr Janusz Hołysz (I za‑
stępca) i dr Zbigniew Flis (II zastępca).
W głosowaniu uczestniczyło 25 za‑
stępców Okręgowego Rzecznika Odpo‑
wiedzialności zawodowej spośród 34 wy‑
branych w czasie okręgowego zjazdu le‑
karzy delegatów LIL, który odbył się
26 marca br. Wtedy też wybrano Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, którym jest dr Jacek Nie‑
zabitowski.

Święto 3 Maja w Lublinie
W oficjalnych obchodach święta 3 Maja, które odbyły się na pl. Litewskim
uczestniczyła delegacja Lubelskiej Izby Lekarskiej – wiceprezes Wioletta Sza‑
frańska-Kocuń i wiceprezes Dariusz Samborski. Po uroczystym apelu z udzia‑
łem wojskowej kompanii honorowej, składano kwiaty przed pomnikiem Konsty‑
tucji 3 Maja.

Zbigniew Flis
II Z‑ca Okręgowego
Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej
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Teksty: aa

ORL – 18 maja 2022 r.
Okręgowa Rada Lekarska po raz dru‑
gi w IX kadencji spotkała się 18 maja br.
w siedzibie LIL. Obradom przewodniczył
prezes Leszek Buk.
1. Tradycyjnie obrady rozpoczęły się
przedstawieniem sytuacji w oddzia‑
łach LIL. Andrzej Barszczewski, prze‑
wodniczący delegatury w Białej Pod‑
laskiej przypomniał o organizowanym
19 czerwca spotkaniu lekarzy seniorów,
które odbędzie się w restauracji „Jo‑
lanta” w Czosnówce i o balu lekarzy
(4 czerwca). Wiesław Godzisz, prze‑
wodniczący delegatury w Chełmie, po‑
informował o wznowieniu działalno‑
ści przez Oddział Chirurgii Ogólnej we
Włodawie. Maciej Jedliński, przewod‑
niczący delegatury w Zamościu, zgło‑
sił do ORL prośbę o zorganizowanie dla
lekarzy szkolenia z medycyny wojsko‑
wej a dla lekarzy rodzinnych z tego re‑
jonu, kursu z małej chirurgii.
2. Następna część obrad została poświę‑
cona zatwierdzeniu składu osobowego
11 działających w LIL komisji proble‑
mowych (ich przewodniczących wybra‑
no na I spotkaniu nowej ORL 20 kwiet‑
nia br. – listę nazwisk publikował majo‑
wy Medicus).
Do każdej z 11 komisji zgłosili się chęt‑
ni do pracy w nich lekarze i lekarze denty‑
ści. Wszyscy zostali zaakceptowani przez
ORL (chociaż w jednym wypadku koniecz‑
ne było głosowanie). Imienne listy człon‑
ków poszczególnych komisji są na stronie
internetowej LIL.
3. Ustalono terminy posiedzeń ORL w II po‑
łowie 2022 r. Rada będzie obradować:
8 czerwca; 14 września; 14‑15‑16 paź‑
dziernika odbędzie się rada wyjazdowa
w Sandomierzu; następnie 9 listopada
i 14 grudnia.
4. Zdecydowano o powołaniu Rzecznika
Praw Lekarza. Padła jedna kandydatu‑
ra – Marka Urbana, urologa z COZL,
który tę funkcję pełnił w poprzedniej ka‑
dencji. Kandydatura uzyskała pełne po‑
parcie ORL.
5. Prezes Buk zaproponował, aby LIL zre‑
zygnowała z usług prawnych świadczo‑
nych przez Wolters Kluwer (znikome za‑
interesowanie ze strony lekarzy, a spo‑
re koszty) i pozostanie przy prawnikach
z Lex Secure.
6. Sprawy wniesione zdominowały dwie
dyskusje: o prawie do odpoczynku leka‑
rzy – odsyłamy do tekstu Marleny Woś,
radcy prawnego LIL, w wakacyjnym wy‑
daniu Medicusa i o problemach z rozli‑
czeniami kontraktów z NFZ za miniony
rok, kiedy lekarze złożyli już PIT‑y.
aa

Lekarz dla lekarzy
Pełnomocnikiem do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy den‑
tystów, członków Lubelskiej Izby Lekarskiej, których stan
zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawo‑
du, w IX kadencji została psychiatra dr. n. med. Justyna
Morylowska-Topolska
MEDICUS 6-7/2022
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Wsparcie dla lekarzy
z Ukrainy
Kontakt
dla potrzebujących
pomocy i chętnych
do jej udzielania

Krzyże Wolności za walkę o wolność
17 maja 2022 r. w siedzibie Oddzia‑
łu Instytutu Pamięci Narodowej w Lu‑
blinie odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń państwowych Krzyży Wolno‑
ści i Solidarności.
Odznaczenia otrzymało 26 działaczy
opozycji antykomunistycznej z naszego
regionu. Wśród nich znalazła się trójka
lekarzy: Wioletta Szafrańska‑Kocuń,

Radosław Pietura i Krzysztof Wró‑
blewski.
Krzyże nadawane są działaczom opo‑
zycji antykomunistycznej z lat 1956–
1989. Tym zaszczytnym odznaczeniem
prezydent RP honoruje zasługi w dzia‑
łalności na rzecz niepodległości i suwe‑
renności Polski oraz respektowania praw
człowieka w PRL.
aa

Zamość. Tenis na stole
II Drużynowe Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Lekarskich w tenisie stołowym
odbędą się w Zamościu 17‑19.06.2022 roku. Organizatorami zawodów są: Lubelska
Izba Lekarska, AUKS „Trefl” Zamość i Akademia Zamojska.
Jak podkreślają organizatorzy, impreza ma służyć popularyzacji aktywnego trybu ży‑
cia wśród lekarzy, popularyzacji tenisa stołowego i integracji środowiska lekarskiego.
A także wyłonieniu najlepszej drużyny.
Zawody odbędą się w sali gimnastycznej ZSP nr 3 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskie‑
go 62.
System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, zgod‑
nie z regulaminem PZTS, planowany jest podział na dwie kategorie wiekowe do 65 lat
i powyżej 65 lat.
Na 17.06.2022 r. zaplanowano trening w godzinach 19.00‑21.00; turniej drużynowy
I dzień zawodów od godz. 9.00 i turniej indywidualny II dzień zawodów od godz. 9.00.

aa

Lekarze i lekarze dentyści pochodzący
z Ukrainy i będący członkami Lubelskiej
Izby Lekarskiej, oraz członkowie ich ro‑
dzin – uchodźcy z terenów objętych woj‑
ną, którzy w związku z sytuacją na Ukra‑
inie potrzebują pomocy (np. materialnej,
prawnej, psychologicznej) mogą zgłaszać
się do naszej Izby.
W tym celu uruchomiliśmy specjal‑
ną skrzynkę mailową, na którą należy
kierować wiadomości zawierające da‑
ne kontaktowe i zakres potrzeb. Wie‑
dząc, jakiego rodzaju problemów doty‑
czą prośby, będziemy mogli próbować
zorganizować adekwatne formy pomo‑
cy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
dlaukrainy@oil.lublin.pl.
Zapraszamy członków LIL do włącze‑
nia się w akcję wsparcia. Prosimy o zgła‑
szanie na podany powyżej adres email
oferowanych form pomocy.

Pomoc prawna
Informujemy również o możliwości
otrzymania bezpłatnej pomocy praw‑
nej dotyczącej procedury sprowadzenia
swoich rodzin do Polski, a także pomocy
prawnej z zakresu prawa polskiego oraz
prawa europejskiego obowiązującego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ra‑
mach 24h Opieki Prawnej Lex Secure,
tel. 501‑538‑539.
Koordynatorem pomocy prawnej
jest Biuro Prawne LIL.

Darowizny
Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą
to również uczynić poprzez wpłatę da‑
rowizny na konto Fundacji – dane do
przelewu:
Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00‑764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111
0010 4779 2541
Z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy
Leszek Buk
prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej
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Przerwać napadowe migotanie przedsionków
z dr. hab. n. med. Andrzejem Głowniakiem
z Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
kierownikiem Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii SPSK 4,
rozmawia Anna Augustowska
• Od niedawna w kierowanym przez
Pana oddziale u pacjentów z migotaniem
przedsionków stosowana jest nowa metoda ablacji. Na czym polega ten zabieg?
– Zabieg polega na precyzyjnym zneu‑
tralizowaniu w sercu obszarów odpo‑
wiedzialnych za nawroty zaburzeń ryt‑
mu serca u naszego pacjenta. Zabiegi ta‑
kie wykonujemy już od wielu lat, nato‑
miast wyjątkowość tego, wykonanego no‑
wą metodą, polegała na zastosowaniu po
raz pierwszy nieco odmiennej technolo‑
gii sterującej selektywnym zamrażaniem
wybranych obszarów, a także możliwości
w pełni zautomatyzowanego monitoro‑
wania szeregu parametrów śródzabiego‑
wych. Wstępna, lecz jednocześnie ważna
część zabiegu polega na uzyskaniu bez‑
piecznego dostępu do lewego przedsionka
serca poprzez niewielkie nakłucie w pa‑
chwinie. Dzięki doświadczeniu, zdoby‑
temu podczas zabiegów wykonywanych
dotychczasową techniką, zespół Klinicz‑
nego Oddziału Elektrokardiologii wyko‑
nał już 4 zabiegi nową, odmienną techni‑
ką sprawnie oraz bezpiecznie.
W skrócie można powiedzieć, że za‑
bieg przy użyciu nowej technologii jest
po prostu prostszy do wykonania dla ope‑
ratora, który, wspomagany przez system,
może skupić się na precyzyjnym manew‑
rowaniu cewnikami.
• W jakich sytuacjach jest wykonywany zalecany ten zabieg?
– Zgodnie z aktualnymi wytyczny‑
mi Europejskiego Towarzystwa Kar‑
diologicznego zabieg ten, polegający

na elektrycznej izolacji żył płucnych,
jest zalecany u wszystkich pacjentów
z nawracającymi epizodami napadowe‑
go migotania przedsionków. Wynika to
z faktu, że ma on o wiele większą sku‑
teczność w porównaniu z leczeniem far‑
makologicznym, a także, właśnie mię‑
dzy innymi dzięki postępowi techno‑
logii, możemy go wykonać szybko i co
bardzo ważne – z bardzo niskim ryzy‑
kiem powikłań.
• Jak wielu pacjentów potrzebuje takiej pomocy?
– Migotanie przedsionków jest naj‑
częściej występującym zaburzeniem ryt‑
mu serca, a częstość jego występowania
zwiększa się wraz z wiekiem. Bardzo
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ostrożne szacunki zakładają, że w Pol‑
sce jest około 800 tysięcy pacjentów do‑
tkniętych tym schorzeniem. Nawet jeżeli
przyjmiemy, że tylko co drugi z nich bę‑
dzie potrzebował wykonania takiego za‑
biegu – nadal odpowiedź na pytanie bę‑
dzie brzmiała: bardzo wielu.

• Czy klinika jest jedynym miejscem
w naszym regionie, gdzie ten rodzaj zabiegów jest i będzie na stałe wykonywany?
– Mam nadzieję (i jest to nadzieja
szczera), że nie tylko. Już teraz w kilku
szpitalach w regionie wykonywane są
podobne zabiegi z wykorzystaniem nie‑
co odmiennej techniki. Podczas pierw‑
szych zabiegów nową metodą, wykona‑
nych w Klinicznym Oddziale Elektro‑
kardiologii SPSK 4 obecni byli koledzy
z innych lubelskich ośrodków, dzięki cze‑
mu mogli zapoznać się z nową metodą.
Myślę, że niedługo rozpoczną takie za‑
biegi, co dodatkowo poprawi dostępność
do tych procedur.
• Jakie zmiany szykują się w najbliższym czasie w klinice?
– Planujemy, jako jeden z pierwszych
ośrodków w Polsce, rozpocząć wyko‑
nywanie zabiegów ablacji z wykorzy‑
staniem techniki nanosekundowych im‑
pulsów wysokonapięciowego pola elek‑
trycznego (PFA – pulse field ablation).
Jej odmienność polega na tym, że jest to,
w odróżnieniu od dotychczasowych tech‑
nik, całkowicie nietermalne źródło ener‑
gii, co wiąże się z dużą selektywnością
tkankową. Sama metoda nie jest całkiem
nowa – była już stosowana w celowanej
terapii niektórych nowotworów, nowa‑
torskie jest natomiast zastosowanie jej
do wybiórczej eliminacji ognisk arytmii
w sercu. Pierwsze takie zabiegi mamy za‑
miar wykonać jeszcze w tym roku.
5

Małoinwazyjnie na kongresie EAES
z dr Justyną Wyroślak‑Najs,
chirurgiem z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
w Lublinie, organizatorką 30. Kongresu EAES,
rozmawia Anna Augustowska
• Za chwilę w Krakowie, w dniach
5‑8 lipca, odbędzie się 30. Międzynarodowy Kongres EAES. Wciąż można dołączyć do uczestników. Czy kongres adresowany jest tylko do chirurgów specjalizujących się w zabiegach małoinwazyjnych?

– Serdecznie zapraszamy wszystkich
chirurgów zainteresowanych chirurgią
małoinwazyjną do udziału w tym wyjąt‑
kowym wydarzeniu. Nawet w dniu roz‑
poczęcia kongresu można przyjechać do
Krakowa!
Kongres EAES to corocznie dla śro‑
dowiska chirurgicznego niezwykle waż‑
ne wydarzenie. Cieszę się, że odbędzie
się w Polsce. Wykładowcy i goście przy‑
będą na kongres z najlepszych świato‑
wych ośrodków, zajmujących się chirur‑
gią małoinwazyjną. Będzie można nie tyl‑
ko wysłuchać ciekawych wykładów do‑
tyczących postępów i nowości, ale także
poznać światowej klasy „tips and tricks”
oraz wziąć udział w ciekawych warszta‑
tach. Odbędą się też spotkania z eksperta‑
mi w małych, 8‑osobowych grupach. Bę‑
dą one dotyczyć chirurgii trzustki, przepu‑
klin, chirurgii bariatrycznej, chirurgii pod
kontrolą badań obrazowych, chirurgii ro‑
botowej oraz kolorektalnej. Zadamy sobie
pytanie, czy jesteśmy gotowi na sztucz‑
ną inteligencję w chirurgii. Zaplanowana
jest także sesja poświęcona „niesamowi‑
tym technologiom”.
6

• Jedną z atrakcji będzie konkurs dla
30 osób, które będą mogły wygrać stypendium kongresowe. Kto będzie mógł wziąć
w nim udział i na jakich zasadach?
– Osobom, którym szczególnie bli‑
ski jest rozwój chirurgii małoinwazyjnej
w Polsce, postanowiliśmy ufundować

dofinansowanie udziału w kongresie
EAES w wysokości 200 euro. Komisja
wybierze 30 osób, którym pomożemy po‑
kryć koszty zjazdu i zorganizujemy kurs
szycia w technice laparoskopowej. Liczy‑
my na chirurgów z ośrodków, gdzie lapa‑
roskopia dopiero się rozwija i osoby, któ‑
re najlepiej zdały egzamin specjalizacyj‑
ny. Zależy nam, aby w kongresie wzię‑
li udział nie tylko doświadczeni chirur‑
dzy małoinwazyjni i lekarze specjaliści,
ale także chirurgiczna młodzież, w której
tkwi ogromny potencjał rozwijania chi‑
rurgii w kolejnych latach.
• Kto będzie gościem kongresu – pytam o wykładowców?
– To będzie prawdziwa śmietanka chi‑
rurgiczna. Prof. Piotr Myśliwiec, który
jest prezydentem kongresu, zaprosił gro‑
no ekspertów z bogatym doświadczeniem
i dużą wiedzą merytoryczną. Każdy, kto
choć trochę interesuje się chirurgią ma‑
łoinwazyjną, znajdzie wśród wykładow‑
ców nazwiska znajome ze światowych
kongresów, najlepszych publikacji czy
filmów szkoleniowych renomowanych
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centrów kształcących chirurgów mało‑
inwazyjnych. Nie sposób wymienić tu
wszystkich, ponieważ lista jest napraw‑
dę długa. Zachęcam do zapoznania się
z programem kongresu, znajdującym się
na stronie eaes.eu, w którym wymienie‑
ni są wszyscy wykładowcy i prowadzą‑
cy sesje eksperci.
• Czy tegoroczny kongres ma przewodni temat?
– Tematem przewodnim kongresu bę‑
dą zdarzenia niepożądane w chirurgii ma‑
łoinwazyjnej, czyli to, co chirurgom naj‑
bardziej spędza sen z powiek. Najlepsi la‑
paroskopiści podzielą się z nami swoimi
doświadczeniami, pokażą, jak oni radzą
sobie w kłopotliwych sytuacjach w po‑
lu operacyjnym, podpowiedzą, jak zapo‑
biegać zdarzeniom niepożądanym. Wy‑
kłady poparte będą filmami z zabiegów
wykonywanych w najlepszych ośrodkach
w Polsce i na świecie, komentarzami au‑
torów, które pomogą słuchaczom ulep‑
szać swoją technikę operacyjną
• Czy rozwój chirurgii małoinwazyjnej odsuwa do lamusa chirurgię tradycyjną?
– Obecnie coraz więcej zabiegów mo‑
żemy wykonać z dostępu minimalnie in‑
wazyjnego: laparoskopowo, endoskopo‑
wo, przez naturalne otwory ciała (NO‑
TES), z jednego nacięcia (SILS). Ma‑
my coraz doskonalsze narzędzia, kame‑
ry, monitory. Postęp technologiczny w tej
dziedzinie chirurgii dzieje się na naszych
oczach. Coraz częściej uważa się, że ogra‑
niczeniem w chirurgii małoinwazyjnej
są jedynie umiejętności i doświadczenie
chirurga. Nadal jednak zdarzają się sytu‑
acje, w których operacji nie można wy‑
konać w całości laparoskopowo z powo‑
du warunków anatomicznych, komplika‑
cji śródoperacyjnych lub stopnia zaawan‑
sowania choroby. Dlatego każdy chirurg
musi nadal mieć umiejętności wykonania
każdego zabiegu także metodą otwartą.
Teraz przede wszystkim czekamy
na uczestników w Krakowie!
Najprostsza droga na kongres
wiedzie przez strony internetowe:
https://wideochirurgia.tchp.pl lub
https://eaes.eu/eaes2022/
przez które można dokonać rejestracji.
Wszystkie informacje znaleźć
można na stronie internetowej
https://kongreschmi.pl/
Do 30 czerwca można skorzystać
z obniżonej opłaty rejestracyjnej. Do
udziału zapraszamy także studentów!
Dr Justyna Wyroślak‑Najs czeka też na
maile justynawyroslaknajs@umlub.pl

Nowoczesny sprzęt dla ratowania wzroku
Nigdy nie wiadomo, kiedy laparoskopia
skończy się konwersją.
• A na co czekają lekarze?
– Tym, co obecnie wkracza do polskiej
chirurgii są roboty chirurgiczne. Lubel‑
skie szpitale są w trakcie kupowania te‑
go nowoczesnego sprzętu oraz planowa‑
nia szkoleń chirurgów w zakresie chirur‑
gii robotowej. Należy jednak pamiętać,
że robot tylko wspomaga pracę chirurga
i nigdy go nie zastąpi. Kolejną nowinką
techniczną jest tzw. augmented reality,
rozszerzona rzeczywistość, która umoż‑
liwia połączenie obrazów z pola opera‑
cyjnego z badaniami obrazowymi. Co‑
dziennością stają się hybrydowe sale ope‑
racyjne, wyposażone w coraz doskonal‑
szy sprzęt, umożliwiający wykonywanie
coraz bardziej zaawansowanych procedur
w jeszcze bezpieczniejszy sposób. Myślę
jednak, że chirurdzy najbardziej czeka‑
ją na poprawę warunków pracy i napływ
młodych lekarzy do specjalizacji w dzie‑
dzinie chirurgii ogólnej.
• Zaraz po wakacjach, we wrześniu,
w Lublinie odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Co czeka uczestników?
– To już nasza lubelska tradycja. II Kli‑
nika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo‑
gicznej i Nowotworów Układu Pokarmo‑
wego pod kierownictwem prof. Grzego‑
rza Wallnera co 2 lata jest organizatorem
tego ciekawego wydarzenia. Z niecierpli‑
wością czekamy na możliwość bezpośred‑
niego spotkania naukowego. Poprzednie
edycje kongresu spotkały się z dosko‑
nałym przyjęciem uczestników. Udział
wzięło w nich ponad 1600 uczestników,
którzy docenili wysoki poziom meryto‑
ryczny sesji. Mamy nadzieję, że tym ra‑
zem również tak będzie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie stale angażuje się w pomoc osobom po‑
szkodowanym w wojnie w Ukrainie. Na konferencji prasowej w czwartek, 12 ma‑
ja, zaprezentowano sprzęt do diagnostyki okulistycznej, który uczelnia otrzyma‑
ła z zagranicy.
Na apel Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich o włączenie się
do działań, odpowiedziała fińska firma Optomed, przekazując pięć kamer do dia‑
gnostyki chorób i urazów narządu wzroku. Trzy z tych urządzeń trafią do Lwo‑
wa i Odessy, pozostałe będą wykorzystane do badań terenowych (np. w punktach
recepcyjnych), przebywających w Polsce uchodźców. Kamery umożliwiają prze‑
syłanie obrazu i konsultowanie pacjentów w czasie rzeczywistym wykorzystując
przy tym sieć teleinformatyczną.
– Taką kamerę można po‑
równać do gabinetu okulistycz‑
nego, który mieści się w ma‑
łym aparacie, który można trzy‑
mać w ręku. Ta ręczna kame‑
ra pozwoli postawić diagnozę
i zdecydować o leczeniu – wy‑
jaśniał prof. Robert Rejdak,
kierownik Katedry i Kliniki
Okulistyki Ogólnej i Dziecię‑
cej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie i prezes Stowarzy‑
szenia Chirurgów Okulistów
Polskich. Działanie kamer za‑
prezentował dr hab. Tomasz
Chorągiewicz z Katedry i Kli‑
niki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie.
W czasie spotkania z dziennikarzami zaprezentowano też system nawigacji
obrazowej Verion, zakupiony dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze środ‑
ków będących w dyspozycji samorządu województwa. System Verion wspoma‑
ga wszczepianie soczewek torycznych i wieloogniskowych w trakcie operacji za‑
ćmy. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala uwzględnić i kontrolować wie‑
le zmiennych, które wpływają na ostateczny efekt widzenia u pacjenta. Chirurg,
wykorzystujący system Verion, zyskuje pewność, że wszczepiona soczewka jest
dobrze ułożona, ponieważ podczas zabiegu system na bieżąco monitoruje i anali‑
zuje jej właściwą lokalizację.
– To jest wypełnienie misji i roli naszej uczelni. Cały czas leczymy poszkodowa‑
ne w wojnie dzieci, ludzi z frontu, ofiary działań wojennych – podkreślił prof. Woj‑
ciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego.
aa

• Jakie sławy przybędą – o czym będzie się mówić? Nowości?
– Muszę przyznać, że lista wykładow‑
ców jest jak zwykle imponująca i tak,
jak w poprzednich latach, będziemy go‑
ścić w Lublinie światowej sławy eksper‑
tów. Przyjadą do nas eksperci z renomo‑
wanych ośrodków chirurgicznych z Pol‑
ski i całego świata. Tematyka kongre‑
su związana będzie z chorobami układu
pokarmowego, rozwojem symulacji ja‑
ko metody kształcenia podyplomowego
rezydentów chirurgii, wdrażania techno‑
logii i nowych metod chirurgicznych do
codziennej praktyki. Ważna jest dla nas
współpraca interdyscyplinarna oraz mię‑
dzynarodowa. Lubelski kongres to ideal‑
ne miejsce, aby taką współpracę nawią‑
zać lub pogłębiać.
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Kiedy rodzi się dziecko z FAS
z Małgorzatą Romanko,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska
• Właśnie mija rok odkąd w Lublinie działa Regionalny Punkt Diagnozy
i Terapii FAS/FASD, utworzony przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
w Lublinie. Co było powodem uruchomienia tego miejsca?
– Rosnący problem nadużywania alko‑
holu w naszym społeczeństwie w ogóle
sprawia, że mamy coraz więcej różnych
problemów zdrowotnych i społecznych,
których przyczyną jest alkohol. W na‑
szym kraju nie są prowadzone statystyki,
dotyczące spożywania alkoholu przez ko‑
biety w ciąży. Nie możemy więc stwier‑
dzić, czy liczba kobiet pijących w tym sta‑
nie rośnie. Jednak na podstawie ogólnie
zwiększonej konsumpcji alkoholu moż‑
na zakładać, że tym samym wzrosła licz‑
ba pijących kobiet, będących w ciąży a to
sprawia, że coraz więcej dzieci rodzi się
z dysfunkcjami wywołanymi przez alko‑
hol. Według danych z 2020 roku na świat
przychodzi 10 razy więcej noworodków
z alkoholowym zespołem płodowym niż
z zespołem Downa! To rodzi poważne
problemy, a przecież wystarczy, aby przy‑
szłe matki nie piły alkoholu i tej choro‑
by nie będzie, zostanie całkowicie wyeli‑
minowana. Chcę tu podkreślić, że nie ma
bezpiecznej dawki i bezpiecznego rodzaju
alkoholu dla ciężarnej – każda ilość, na‑
wet tzw. jedna lampka wina, czy małe pi‑
wo może trwale uszkodzić płód.
Należy wiedzieć, że FASD – Spek‑
trum Poalkoholowych Zaburzeń

Rozwoju (ang. Fetal Alkohol Spectrum Disorders) to termin opisujący ca‑
łe spektrum skutków rozwojowych, wy‑
stępujących u potomstwa matek pijących

alkohol w okresie ciąży: fizycznych, po‑
znawczych i behawioralnych. Najcięż‑
szym uszkodzeniem jest FAS – Alko‑
holowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome). Dzieci nim dotknięte
mogą mieć różne trudności rozwojowe:
trudności w uczeniu się, często pomimo
prawidłowego rozwoju intelektualnego,
opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia
w komunikacji językowej, zaburzenia

Z opaską na ręku bezpieczniej
Seniorzy w wieku powyżej 65 lat – mieszkańcy Lu‑
blina i Kraśnika – mogli zgłaszać się po elektroniczne
opaski wzywające pomoc do osób, których życie może
być zagrożone. W Lublinie na zainteresowanych cze‑
kało 200 urządzeń, a w Kraśniku 80.
Opaski są przyznawane bezpłatnie, podobnie jak ich
monitorowanie przez Centrum Teleopieki.
Urządzenie, które nosi się jak zegarek na nadgarstku,
mierzy tętno noszącej go osoby, ma czujnik upadku i lo‑
kalizator GPS. Jeśli urządzenie wykryje nieprawidłowo‑
ści np. upadek lub zmiana tętna, połączy się z Centrum
Teleopieki, gdzie przez całą dobę dyżurują pracownicy
i mogą wezwać pomoc do potrzebującej osoby.
W Lublinie takie wsparcie udzielane jest seniorom
od 2019 roku, skorzystało z niego 1415 mieszkańców powyżej 60. roku życia. Te‑
raz miasto zdobyło na ten cel ponad 212 tys. zł z programu „Korpus wsparcia se‑
niorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID‑19.
aa
8

MEDICUS 6-7/2022

myślenia przyczynowo‑skutkowego czy
nadpobudliwość. FAS nie można niestety
wyleczyć, ale można odpowiednio wcze‑
śnie podjętymi działaniami terapeutycz‑
nymi i kompensacyjnymi poprawić jakość
życia takiej osoby. Im wcześniej zapad‑
nie diagnoza, najlepiej przed 5‑6. rokiem
życia, zanim dziecko trafi do szkoły, tym
większa szansa na lepsze funkcjonowanie
w życiu szkolnym i społecznym. Dlatego
właśnie powstał nasz ośrodek.
To pierwsza tego typu placówka w na‑
szym regionie oferująca – co istotne
– bezpłatną pomoc dzieciom dotknię‑
tym powyższymi zaburzeniami. Dotych‑
czas mieszkańcy województwa lubelskie‑
go mogli korzystać z bezpłatnego Cen‑
trum Kompleksowej Diagnostyki i Te‑
rapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
im. św. Ludwika w Krakowie, w którym
niestety trzeba długo czekać na diagno‑
zę, lub z punktów komercyjnych, gdzie
koszt diagnozy waha się obecnie w gra‑
nicach 1000‑1200 zł.
• Na czym polega praca ośrodka?
– W naszym punkcie dzieci diagnozo‑
wane są w oparciu o tzw. 4‑cyfrowy kwe‑
stionariusz waszyngtoński. Podstawą do
stwierdzenia FAS – alkoholowego zespo‑
łu płodowego – jest występowanie: opóź‑
nienia wzrastania, zarówno prenatalne‑
go, jak i postnatalnego, charakterystycz‑
nych dysmorfii twarzy, tj. krótkiej szpa‑
ry powiekowej, spłycenia rynienki pod‑
nosowej oraz czerwieni wargowej wargi
górnej, a także uszkodzenia strukturalne‑
go i funkcjonalnego ośrodkowego ukła‑
du nerwowego. Jeżeli do tego obrazu do‑
damy potwierdzenie spożywania alkoho‑
lu przez matkę dziecka w trakcie trwania
ciąży diagnozujemy FAS. W przypadku
niepotwierdzenia któregoś z kryteriów
diagnozą jest FASD lub zaburzenia in‑
nego rodzaju.
W czasie pierwszego roku naszej pra‑
cy diagnozę w kierunku FAS/FASD otrzy‑
mało 10 osób na 25 zakończonych po‑
stępowań diagnostycznych, a kolejne
22 osoby były w trakcie diagnozy. W tym
roku przyjęliśmy już kolejnych 39 osób.
Zakończono 23 postępowania z czego
7 to diagnoza w kierunku FAS/FASD.
To pokrywa się ze statystykami, mówią‑
cymi o szacowaniu tego problemu w po‑
pulacji.
W punkcie pracuje 9 specjalistów, łącz‑
nie przeprowadzili z pacjentami 1178 go‑
dzin zajęć. Nasz zespół składa się z le‑
karzy, psychologów, terapeutów i peda‑
gogów, neurologopedów. Współpracuje‑
my też ze specjalistami z zewnątrz: pra‑
cownikami naukowymi, psychologami,

lekarzami, pedagogami, logopedami,
prawnikami, kuratorami sądowymi itp.
• Kto może skorzystać z pomocy
w ośrodku?
– Oferujemy kompleksową diagno‑
zę dla dzieci, która obejmuje wielospe‑
cjalistyczne konsultacje: medyczną, pe‑
dagogiczną, psychologiczną, terapeu‑
tyczną. Z diagnozy mogą korzystać dzie‑
ci i młodzież ucząca się (do 24 r. ż.) z ro‑
dzin biologicznych, adopcyjnych, lub
dzieci będące pod opieką pieczy zastęp‑
czej rodzinnej lub instytucjonalnej. Po‑
nadto dla rodziców lub opiekunów dzie‑
ci z FAS/FASD możliwe jest skorzysta‑
nie z pomocy psychologicznej polegają‑
cej na poradnictwie, psychoedukacji, gru‑
pie wsparcia. Dzieci z FAS/FASD obję‑
te są terapią w zakresie SI, a ich rodzice
lub opiekunowie otrzymują instruktaż do
pracy z dzieckiem w domu. W niektó‑
rych sytuacjach zalecamy kontakt z in‑
nymi specjalistami: lekarzem wybranej
specjalizacji, pedagogiem szkolnym, lo‑
gopedą, pracownikiem socjalnym, kura‑
torem itp.
• W jaki sposób można zgłosić się do
punktu?
– Zgłoszenie do ośrodka nie wyma‑
ga skierowania. Wystarczy skontakto‑
wać się telefonicznie lub on‑line z sekre‑
tariatem punktu, wypełnić formularz re‑
jestracyjny i umówić się na konsultacje.
W przypadku osób nieletnich konieczny
jest udział w konsultacjach rodziców lub
opiekunów. Oczywiście jest to całkowicie
dobrowolne, dlatego staramy się informo‑
wać – także lekarzy – o naszej działalności
i zachęcamy, aby dzieci, u których istnie‑
je podejrzenie zespołu FAS/FASD, były
do nas bezzwłocznie kierowane.
Bardzo nam też zależy, aby kobiety,
które spożywały alkohol w ciąży, wie‑
działy, że tego rodzaju zaburzenia mogą
wystąpić i po zaobserwowaniu sympto‑
mów jak najszybciej przychodziły po po‑
moc, aby zminimalizować trudności u ich
dzieci i pomóc w ich rozwoju, co także po‑
prawi funkcjonowanie całej rodziny.
Regionalny Punkt Diagnozy i Tera‑
pii FAS/FASD działa w siedzibie Regio‑
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej
(ROPS) w Lublinie przy ul. Diamentowej 2,
20‑447 Lublin.
Szczegółowe informacje dotyczące
działalności punktu znajdują na stro‑
nie internetowej ROPS w Lublinie:
http://rops.lubelskie.pl
Informacje na temat pracy punktu
można uzyskać telefonicznie pod nu‑
merem: 81 528 76 67 lub mailowo:
rpdit@rops.lubelskie.pl.

Wojna i medycyna
Młody Ukrainiec, walczący na wojnie, 20‑letni Ruslan z Czernihowa na północy Ukra‑
iny, to kolejny pacjent ranny w czasie działań wojennych, który z poważnym urazem oka
trafił pod koniec kwietnia do Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, gdzie przeszedł skom‑
plikowaną operację oka. Jak mówi prof. Robert Rejdak, kierujący Kliniką Okulistyki
SPSK 1 w Lublinie, wzrok mężczyzny został uratowany w ostatniej chwili, ponieważ cia‑
ło obce, które wbiło się mu w gałkę oczną, tkwiło tam od 7 tygodni. – Zagrożenie usu‑
nięciem gałki ocznej było bardzo duże – przyznaje prof. Rejdak. Okuliści z lubelskiej kli‑
niki wykonali witrektomię, usunęli ciało obce, zoperowali zaćmę i wszczepili soczewkę.
Po długim okresie gojenia i rehabilitacji jest szansa, że Ruslan częściowo odzyska wzrok
– tłumaczy prof. Rejdak.
Prosto z kliniki okulistycznej Ruslan został przeniesiony do Kliniki Chirurgii Szczęko‑
wo‑Twarzowej PSK 1, gdzie kierownik kliniki prof. Tomasz Tomaszewski usunął tkwią‑
ce w twarzy chłopaka odłamki.
W Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie ukraińscy pacjenci są leczeni w ramach inter‑
dyscyplinarnego zespołu specjalistów, który powołał rektor Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie prof. Wojciech Załuska. Najwięcej osób skorzystało z leczenia okulistycznego
i onkologicznego (w tym hematoonkologicznego) oraz ze świadczeń w zakresie gineko‑
logii i położnictwa.
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O otyłości wszechstronnie i interdyscyplinarnie
I Lubelskie Forum dla Otyłości – „Interdyscyplinarnie wokół choroby otyłościo‑
wej” to tytuł konferencji, która odbyła się w Lublinie 14 maja. Organizatorem tego
niezwykle interesującego spotkania była Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Cho‑
rób Metabolicznych PSK 4, którą kieruje prof. Beata Matyjaszek‑Matuszek.
To pierwsza tego typu konferencja na Lubelszczyźnie poświęcona chorobie otyłościo‑
wej i nowoczesnym metodom jej leczenia. Wzięli w niej udział, dzieląc się z uczestnikami
swoją wiedzą na temat wpływu otyłości na zdrowie i kondycję swych pacjentów, lekarze
reprezentujący różne dziedziny medycyny: od ginekologii i położnictwa, przez kardiolo‑
gię, diabetologię, psychiatrię, endokrynologię, medycynę rodzinną i seksuologię.
Pandemia otyłości rozwija się dynamicznie i dziś już wiemy, że nie jest defektem ko‑
smetycznym, a przewlekłą chorobą z tendencją do nawrotów i bez samoistnej remisji,
która zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego wymaga ona szybkiej, profesjonalnej diagnostyki
i leczenia, a co ważne może być w końcu leczona skutecznie.
aa
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Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Młodzi i zdolni – z Impact Factor 3.6!
Studenckie Koło Naukowe przy Ka‑
tedrze i Klinice Pneumonologii, On‑
kologii i Alergologii działa już kilka‑
dziesiąt lat. Obecnie skupia 30 człon‑
ków – studentów Wydziału Lekarskie‑
go oraz Farmaceutycznego. Opieku‑
nami koła są dr hab. Robert Kieszko
i prof. dr hab. Paweł Krawczyk, ale nad
pracami poszczególnych studentów czu‑
wają niemal wszyscy pracownicy nauko‑
wi i dydaktyczni kliniki.
– Działalność wielu człon‑
ków koła zasługuje na wyróż‑
nienie. Otrzymują oni liczne
nagrody na krajowych i zagra‑
nicznych konferencjach nauko‑
wych oraz są autorami licznych
publikacji. Współtworzą warsz‑
taty naukowe „Trudne decyzje
diagnostyczne i terapeutyczne
u chorych na raka płuca”, orga‑
nizowane co roku przez klini‑
kę – mówi prof. Paweł Kraw‑
czyk.
– W tym roku, oprócz zwy‑
cięstw na konferencjach ME‑
DICS w Bukareszcie oraz ISC
w Rydze, jesteśmy szczególnie
dumni ze zdobycia studenckie‑
go minigrantu naukowego na
naszym uniwersytecie, w ra‑
mach którego zajmujemy się poszuki‑
waniem mutacji G12C w genie KRAS
u chorych na niedrobnokomórkowego
raka płuca oraz badaniem odpowiedzi
na leczenie inhibitorami KRAS. Reali‑
zacja takiego projektu pozwoliła nam po‑
znać procedury diagnostyczne nie tylko
ze strony klinicznej, ale również labora‑
toryjnej pod okiem dr hab. Anny Gren‑
dy. Bez aktywności w kole, byłoby to dla

nas nieosiągalne – podkreślają studenci
IV roku kierunku lekarskiego Anna Re‑
kowska i Piotr Rola, których bezpośred‑
nim opiekunem jest dr Magdalena Wój‑
cik‑Superczyńska.
– W Kole Pneumonologii, Onkolo‑
gii i Alergologii działamy od prawie
dwóch lat i uczestniczenie w jego pra‑
cach otworzyło przed nami wiele możli‑
wości rozwoju. Dołączyliśmy do koła nie

posiadając doświadczenia w działalno‑
ści naukowej, jednak od samego począt‑
ku mogliśmy liczyć na ogromne wspar‑
cie ze strony pracowników kliniki, dzię‑
ki którym realizowaliśmy kolejne cele
i wyzwania. Już od pierwszych wystą‑
pień na konferencjach pod swoje skrzy‑
dła wzięli nas dr n. med. Magdalena
Wójcik‑Superczyńska oraz dr n. med.
Tomasz Jankowski, dzięki którym dziś

Studenci IFMSA maluchom
Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
działający w Międzynarodowym Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA‑Poland, przekaza‑
li aparaturę medyczną do Oddziału Patologii No‑
worodków w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię‑
cym w Lublinie.
Studenci w ramach swej akcji „Miś” pod szpitalną
choinkę zbierali środki finansowe na zakup aparatury
medycznej. Udało się zebrać kwotę 10 tysięcy złotych.
Dzięki tym środkom zakupili dwa pulsoksymetry, łó‑
żeczko transportowe dla noworodków i termometry
bezdotykowe do pomiaru temperatury ciała. Uroczy‑
ste przekazanie aparatury odbyło się 18 maja.
aa
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możemy pochwalić się nagrodami na stu‑
denckich konferencjach naukowych za‑
równo o zasięgu lokalnym, ogólnopol‑
skim jak i międzynarodowym – podkre‑
ślają młodzi naukowcy.
W ostatnim czasie udało się im rów‑
nież opublikować artykuł dotyczący
skuteczności stosowania ozymertynibu
u chorych na płaskonabłonkowego ra‑
ka płuca z obecnością mutacji w genie
EGFR w czasopiśmie o wskaź‑
niku Impact Factor 3.6. – Na
podstawie wyników, uzyskanych
podczas realizacji grantu, przy‑
gotowujemy już kolejną publi‑
kację, która mamy nadzieję rów‑
nież trafi do czasopisma o wyso‑
kim indeksie cytowań. Jesteśmy
przekonani, że nasze doświad‑
czenia związane z aktywnością
w kole zaowocują w przyszłym
życiu zawodowym.
Przewodniczącą koła jest stu‑
dentka Aleksandra Łomża. Suk‑
cesy członków SKN związane
są z szeroką działalnością kli‑
niki kierowanej przez prof. dr.
hab. Janusza Milanowskie‑
go. Klinika prowadzi nowocze‑
sną diagnostykę molekularną,
w tym z wykorzystaniem tech‑
nologii sekwencjonowania nowej gene‑
racji oraz spersonalizowane leczenie ra‑
ka płuca, astmy oskrzelowej i śródmiąż‑
szowych chorób płuc. Nowoczesna pra‑
cownia bronchoskopii wyposażona jest
w bronchoskopy z możliwością wykona‑
nia biopsji przezoskrzelowej pod kontro‑
lą USG wewnątrzoskrzelowego.
Prof. Paweł Krawczyk,
Anna Rekowska, Piotr Rola

Symulować naukowo i praktycznie ćwiczyć
Uroczyste otwarcie jubileuszowej 10. Konferen‑
cji Symulacji Medycznej i Edukacja dla Studentów
i Młodych Lekarzy – MedIQ, odbyło się 19 maja w au‑
li CSM w Lublinie. W rozpoczęciu dwudniowego wy‑
darzenia, które ma zasięg ogólnopolski i skierowane
jest do studentów wszystkich kierunków medycznych,
uczestniczyli prezes LIL Leszek Buk i wiceprezes LIL
Dariusz Samborski.
Konferencję otworzył prof. Kamil Torres, kierownik
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycz‑
nego w Lublinie. Konferencja odbywała się w dniach od
19 do 21 maja 2022 roku na Uniwersytecie Medycznym
w Lublinie w formie hybrydowej. Oprócz części nauko‑
wej na konferencji odbyły się zawody symulacji medycz‑
nej SimChallenge.
Konferencja organizowana jest przez Studenckie Ko‑
ło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Symulacji Me‑
dycznej, Centrum Symulacji Medycznej oraz Katedrę
i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersyte‑
tu Medycznego w Lublinie. Jest to jedna z najstarszych
konferencji w lubelskiej Alma Mater.

Przyszłym medykom otworzyli drzwi
Dni Otwarte na Uniwersytecie Medycznym w Lu‑
blinie odbyły się w dniach 19‑20 maja. Z tej okazji
w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chodźki 4 od‑
był się dwudniowy piknik edukacyjny z bardzo atrakcyj‑
nym programem, zorganizowano m.in. warsztaty z szy‑
cia, USG i gipsowania, uczono samobadania piersi i ana‑
lizy składu ciała. W czasie dni zaprezentowały się wszyst‑
kie wydziały uczelni, były spotkania z nauczycielami
akademickimi i ze studentami. Odbyły się wycieczki po
kampusie. Dla osób, które nie mogły przyjechać do Lu‑
blina, zorganizowano Wirtualne Dni Otwarte UM.
Na lubelskiej uczelni studiuje obecnie blisko 7 ty‑
sięcy studentów (ponad tysiąc to studenci zagraniczni
z około 50 krajów świata). Na nowych studentów czeka
1300 miejsc na 16 kierunkach – nowością są studia na
kierunku psychologia.

Zdrowie warto kontrolować
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Me‑
dycyny IFMSA‑Poland Oddział Lublin organizuje
akcję prozdrowotną „Zdrowie pod kontrolą”, która
odbywała się w dniach 9‑14.05.2022 r. na terenie Uni‑
wersytetu Medycznego w Lublinie, a także w innych
miastach naszego województwa.
Zwieńczeniem tygodnia ze zdrowiem była finałowa
akcja profilaktyczna, która odbyła się w lubelskiej Gale‑
rii Handlowej VIVO w sobotę, 14 maja, trwała osiem go‑
dzin (od godz. 10 do 18). Chętni mogli skontrolować stan
swojego zdrowia. Przyszli medycy, członkowie Między‑
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFM‑
SA‑Poland, wykonywali m.in.: pomiary ciśnienia tętni‑
czego i glikemii, pomiary masy ciała i analizę jej składu
a nawet przeglądy stomatologiczne. Udzielali też porad
dietetycznych oraz kosmetologicznych.
Teksty: aa
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Prawo na co dzień

Lekarko, lekarzu
Czas pracy lekarzy, le‑
karzy dentystów w pod‑
miotach leczniczych, a ich
prawo do odpoczynku.
Jednym z głównych po‑
wodów aktualnych proble‑
mów systemu ochrony zdrowia w Polsce
są notoryczne braki kadrowe. W tej sytu‑
acji rozplanowanie dobowego czasu pra‑
cy oraz dyżurów medycznych często sta‑
nowi wyzwanie dla pracodawców wobec
niewystarczającej liczby pracowników,
jak też w związku z ich różnorodnym za‑
trudnieniem – na podstawie umów o pracę
z klauzulą opt‑out, bez klauzuli opt‑out,
czy na tzw. kontraktach.
Dla pracodawców korzystne są dłuższe
okresy rozliczeniowe, dyżury medyczne
w wymiarze 24 godzin, po których to na‑
stępuje czas odpoczynku, lekarze z pod‑
pisaną klauzulą opt‑out, a najbardziej
pożądani pracownicy, to ci którzy poza
normalnymi godzinami pracy z umowy
o pracę dyżurują na kontraktach. Jaka
wówczas jest jakość usług medycznych?
Lekarz, którego prawo do odpoczynku
nie jest respektowane naraża się na dużo
większe ryzyko błędu. Jednak jeśli można
wierzyć sondażom około połowa lekarzy
deklaruje pracę bez przerwy ponad 24 go‑
dziny. Czy przepisy na to zezwalają? Co
z prawem do odpoczynku? Czy ograni‑
czenia czasowe pracy odnoszą się do pra‑
cy tylko w danym szpitalu, czy dotyczą
osób zatrudnionych w podmiocie leczni‑
czym w oparciu o umowę cywilnopraw‑
ną? Jaki wpływ na prawo do odpoczynku
ma podpisanie klauzuli opt‑out? Jak ko‑
rzystnie interpretować prawo do odpo‑
czynku przy dyżurach medycznych?
Problematyka wskazanych zagad‑
nień uregulowana jest w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni‑
czej (dalej u.dz.l.) oraz kodeksie pracy.

Normy czasu pracy
Szczególna regulacja w zakresie czasu
pracy dotyczy ustalenia charakterystycz‑
nych tylko dla pracowników podmiotów
leczniczych norm czasu pracy. Czas pra‑
cy lekarzy w przyjętym okresie rozlicze‑
niowym, nie może przekraczać 7 godzin
35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin
55 minut na tydzień w przeciętnie pięcio‑
dniowym tygodniu pracy. Należy zauwa‑
żyć, że norma tygodniowa nie ma cha‑
rakteru sztywnego, tylko przeciętny, za‑
tem pracownik nie musi w każdym tygo‑
dniu przyjętego okresu rozliczeniowego
przepracować dokładnie 37 godzin 55 mi‑
nut. Pracownik może w jednym tygodniu
12

pracować dłużej, w innym natomiast kró‑
cej, tak aby w przyjętym okresie rozlicze‑
niowym wyszła średnia przepracowanych
tygodniowo godzin równa 37 godzinom
55 minutom. W tym celu należy wyliczyć
wymiar czasu pracy.

Okresy rozliczeniowe
Wyliczenie wymiaru czasu pracy peł‑
ni ważną funkcję, ponieważ pozwala
określić, czy w danym okresie rozlicze‑
niowym przepracowany czas mieści się
w granicach określonych norm, czy też je
przekracza. Zasadą dla pracowników za‑
trudnionych w podmiocie leczniczym jest
okres rozliczeniowy, który nie może prze‑
kraczać 3 miesięcy (art. 93 ust. 4 u.dz.l.).
W przypadkach wskazanych w ustawie
o działalności leczniczej występują też
okresy skrócone, tj. 14 dni, 1 miesiąc oraz
dłuższe – 4 miesiące. Krótsze okresy roz‑
liczeniowe są korzystniejsze dla pracow‑
nika, ponieważ szybciej w nich następuje
zrównoważenie czasu pracy, gdy pracow‑
nik wykonuje pracę w różnej ilości godzin
w poszczególnych dniach. Dla pracodaw‑
cy dogodniejsze są długie okresy rozli‑
czeniowe, w ramach których elastycznie
może on zorganizować pracę, tak aby nie
przekroczyć limitów godzin i uniknąć za‑
płaty za godziny nadliczbowe.

kontraktowanych – zatrudnionych w pod‑
miotach leczniczych na podstawie umów
cywilnoprawnych. Wspominana na wstę‑
pie konfiguracja zatrudniania przez pod‑
mioty lecznicze lekarzy na umowy o pra‑
cę i zawieranie kontraktów na udzielanie
świadczeń medycznych w miejsce tzw.
dyżurów z pracownikami szpitali lub in‑
nymi podmiotami leczniczymi, w których
ci sami lekarze pracują, prowadzi do obej‑
ścia przepisów zapewniających prawo do
odpoczynku lekarza. W wyniku takiego
rozplanowania pracy lekarz rozpoczyna‑
jący pracę o godz. 7.25 po 7 godz. 35 min
pracy, tj. o godz. 15.00 rozpoczyna dy‑
żur z kontraktu (zawartej umowy cy‑
wilnoprawnej, jest to dyżur w potocz‑
nym rozumieniu, a nie dyżur medyczny

Odpoczynek od pracy
Z wymiarem czasu pracy nieodłącz‑
nie związana jest problematyka dobo‑
wego oraz tygodniowego odpoczynku
od pracy. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 u.
dz.l. pracownikowi podmiotu lecznicze‑
go przysługuje w każdej dobie prawo
do co najmniej 11 godzin nieprzerwa‑
nego odpoczynku, zaś w każdym tygo‑
dniu pracownik ma prawo do co naj‑
mniej 35 godzin nieprzerwanego od‑
poczynku obejmującego co najmniej
11 godzin nieprzerwanego odpoczyn‑
ku dobowego. Określony w przywoła‑
nych przepisach czas odpoczynku doty‑
czy wyłącznie pracowników świadczą‑
cych pracę na podstawie umowy o pracę
w jednym podmiocie leczniczym. Pra‑
codawca nie ma możliwości sprawdze‑
nia, jak pracownik wykorzystuje czas
wolny od pracy. Bardzo często w czasie
wolnym lekarz wykonuje pracę w innym
podmiocie leczniczym, a pracodawca nie
ma ani obowiązku, ani nawet możliwo‑
ści ewidencjonowania czasu pracy leka‑
rza w innych zakładach pracy. Ponad‑
to przepis art. 97 u.dz.l. nie znajduje za‑
stosowania w stosunku do lekarzy tzw.
MEDICUS 6-7/2022

zdefiniowany w ustawie o działalności
leczniczej) trwający 16 godz. 25 min,
po czym o godz. 7.25 kończy dyżur
kontraktowy i zaczyna ponownie pracę
z umowy o pracę. W ten sposób docho‑
dzi do obejścia przepisów o zapewnieniu
11‑godzinnego odpoczynku dobowego,
bezpośrednio po dyżurze medycznym.
Lekarz jest ponad 30 godzin w pracy, co
jest teoretycznie zgodne z przepisami, po‑
nieważ czas pełnienia dyżuru na kontrak‑
cie nie jest wliczany do czasu pracy. (Zu‑
pełnie odmiennie wygląda sytuacja leka‑
rza zatrudnionego na umowę o pracę, po‑
nieważ czas dyżuru medycznego wlicza
się do czasu pracy – art. 95 ust. 3 u.dz.l.).
Taka praktyka wynika z trudności, jakie
napotykają placówki medyczne z zapla‑
nowaniem czasu pracy po zejściu z dy‑
żuru. W przedstawionej sytuacji lekarz
po zejściu z dyżuru o 7.25 powinien sko‑
rzystać z 11 godzin nieprzerwanego od‑
poczynku, co powodowałoby brak moż‑
liwości wykonywania pracy w „normal‑
nych” godzinach pracy lekarza.
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odpocznij…
Wymiar dyżuru medycznego
Ustawodawca sytuację prawną lekarza
pełniącego dyżur komplikuje jeszcze bar‑
dziej, z uwagi na to, że w przepisach brak
jest określenia dopuszczalnego dobowe‑
go wymiaru dyżuru medycznego. I tu roz‑
bieżności są bardzo duże. Jedni uważają,
że dyżur medyczny może trwać 24 go‑
dziny, a inni optują za wyznaczeniem je‑
go granic czasowych biorąc pod uwa‑
gę dobowy odpoczynek i normalne go‑
dziny pracy lekarza. Skoro ustawodawca
przy przepisach o dyżurze medycznym
nie wyłączył stosowania przepisów do‑
tyczących dobowego odpoczynku słusz‑
ne wydaje się ich stosowanie. Wówczas
dyżur medyczny może wynosić jedynie
5 godzin i 25 min, dlaczego? Otóż wyja‑
śnienie jest proste: 11‑godzinny dobowy
odpoczynek ma przypadać w każdej do‑
bie, skoro doba stanowi 24 kolejno po so‑
bie następujące godziny to wolne od pra‑
cy 11 godzin powinny być uwzględnione
w tych 24 godzinach. Do rozliczenia po‑
zostaje zatem 13 godzin, z których 7.35 to
podstawowa norma czasu pracy lekarza,
wówczas na rozpisanie dyżuru pozostaje
5 godzin i 25 minut. Wniosek jest taki, że
lekarz w jednej dobie pełniąc dyżur me‑
dyczny, w zależności od interpretacji, mo‑
że pracować 24 godziny lub 13 godzin.
Zwolennicy poglądu o 24‑godzinnym dy‑
żurze uważają, że przepis o dyżurze me‑
dycznym ma na celu zapewnienie cało‑
dobowej opieki medycznej, dlatego też
jego wymiar zmniejszony o czas odpo‑
czynku w danej dobie jest niewystarcza‑
jący. Odpoczynek według tej wykładni
udzielany jest bezpośrednio po zakoń‑
czeniu 24‑godzinnego dyżuru. Takie sta‑
nowisko zajął Główny Inspektorat Pracy
w piśmie z dnia 27.11.2007 r. argumentu‑
jąc możliwość udzielenia odpoczynku po
zakończeniu 24‑godzinnego dyżuru tym,
że przepis art. 97 ust. 2 u.dz.l. (w brzmie‑
niu jak komentowany przez GIP art. 32jb
ust. 1 ustawy o zoz) nie powtarza regu‑
lacji zawartej w art. 1515§ 2 KP, zgodnie
z którą czas pełnienia dyżuru nie może
naruszać prawa pracownika do dobowe‑
go i tygodniowego odpoczynku. Zdaniem
GIP przepis z ustawy o działalności lecz‑
niczej, jako przepis szczególny, modyfiku‑
je sposób udzielania odpoczynku przewi‑
dziany w KP i jako regulacja szczególna
wyłącza w tym zakresie zasady kodekso‑
we. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez
GIP: „nie ma przeszkód prawnych, aby
odpoczynek dobowy udzielany był po za‑
kończeniu dyżuru medycznego (…)”. Czy
rzeczywiście nie ma przeszkód prawnych?

kultura.oil.lublin.pl

W czerwcu zapraszamy
Niewątpliwie bardziej korzystna dla pod‑
miotów leczniczych jest interpretacja do‑
konana przez GIP, jednak wobec braku
wskazanych w art. 97 ust. 1 u.dz.l. wy‑
jątków od zasady 11‑godzinnego odpo‑
czynku prawidłowe powinno być udzie‑
lenie odpoczynku dobowego w tej samej
dobie pracowniczej, w której odbywa się
praca i dyżur medyczny.
Wątpliwości interpretacyjnych nie ma
przy tygodniowym wymiarze odpoczyn‑
ku (zasada 35 godz. nieprzerwanego od‑
poczynku), tu ustawodawca wprost (art.
97 ust. 4 u.dz.l.) wprowadza wyjątkowo
możliwość 24 godz. nieprzerwanego od‑
poczynku dla lekarzy pełniących dyżur
medyczny w przypadku uzasadnionym or‑
ganizacją pracy. Rozliczenie takiego odpo‑
czynku musi nastąpić w okresie rozlicze‑
niowym nie dłuższym niż 14 dni. Ozna‑
cza to, że pracodawca może nie udzie‑
lić odpoczynku tygodniowego w pierw‑
szym z dwóch tygodni, pod warunkiem
zapewnienia czasu wolnego (w wymia‑
rze zaległych 24 godz. i 35 godz. z dru‑
giego tyg.) do końca 14‑dniowego okre‑
su rozliczeniowego. Należy zauważyć, że
jeżeli odpoczynek przypada w dniu wol‑
nym od pracy nie należy się już dodatko‑
wy dzień wolny.

Klauzula opt‑out
Podkreślenia wymaga fakt, że praca
w ramach pełnienia dyżuru medyczne‑
go może być planowana w takim zakre‑
sie, w jakim nie będzie przekraczać prze‑
ciętnie 48 godz. na tydzień w przyjętym
okresie rozliczeniowym (art. 95 ust. 4 u.
dz.l.). Praca ponad te normy (art. 96 u.
dz.l.) zależeć będzie od uzyskania przez
pracodawcę dobrowolnej, wyrażonej na
piśmie zgody pracownika (klauzula opt‑
‑out). Podpisanie przez lekarza klauzu‑
li opt‑out w żadnym wypadku nie wy‑
łącza stosowania przepisów dot. dobo‑
wego i tygodniowego odpoczynku. Pra‑
codawca ma zatem obowiązek udzie‑
lenia nieprzerwanego dobowego odpo‑
czynku w wymiarze 11 godz. i tygodnio‑
wego odpoczynku w wymiarze 35 godz.
także pracownikom dyżurującym, którzy
złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody
na pracę w wymiarze zwiększonej liczby
godzin. Biorąc pod uwagę czas obowiąz‑
kowego odpoczynku można wyliczyć, że
praca lekarza mającego podpisaną klauzu‑
lę opt‑out nie może przekraczać przecięt‑
nie 78 godz. na tydzień w przyjętym okre‑
sie rozliczeniowym.
Marlena Woś
radca prawny LIL
MEDICUS 6-7/2022

• 4.06.2022 r. godz.12.00 – werni‑
saż wystawy fotografii studen‑
tów Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.

Konkurs fotograficzny
Lubelska Izba Lekarska
i Uniwersytet Medyczny w Lublinie
we współpracy z Lubelskim
Towarzystwem Fotograficznym
i Związkiem Polskich Artystów
Fotografików Okręg Lubelski
ogłasza

XI Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny.
Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Prezes Naczelnej Izby Lekar‑
skiej, Prezes Lubelskiej Izby Lekar‑
skiej i JM Rektor Uniwersytetu Me‑
dycznego w Lublinie.
• Nadsyłanie prac do 31 paździer‑
nika 2022 r. • Rozstrzygnięcie kon‑
kursu do 19 listopada 2022 r. • Wer‑
nisaż z wręczeniem nagród 10 grud‑
nia 2022 r.
Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem
https://kultura.oil.lublin.pl/ca‑
tegory/konkurs‑fotograficzny/kon‑
kurs‑2022/
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Lekarze i leśnicy dla zdrowia
Od 17 lat grupa lubelskich lekarzy,
wysokiej klasy specjalistów, odwiedza
małe miejscowości na Lubelszczyźnie
i organizuje dla mieszkańców „Bia‑
łe Soboty”. Organizacją tych medycz‑
nych dni są nadleśnictwa z danej gmi‑
ny, a także koła łowieckie.

wszystkich chętnych osób z danej okolicy;
do wszystkich którzy chcą skorzystać z na‑
szej pomocy. Bezpłatnie i bez konieczno‑
ści jechania do dużych ośrodków specja‑
listycznych – mówił ginekolog prof. Jan
Kotarski, który uczestniczył w niemal
wszystkich edycjach „Białych Sobót”.

zapisywaliśmy chętnych w odstępach co
20 minut, dzięki temu nie ma tłoku – za‑
znaczał wójt.

W gminie działają dwie praktyki POZ:
w Wohyniu i w Suchowoli, ale do spe‑
cjalistów trzeba dojeżdżać albo do Ra‑
dzynia albo aż do Lublina. – Niestety
dla starszych, często schorowanych lu‑
dzi, to duża trudność, bo nie mamy stąd
bezpośredniego połączenia z Lublinem.
Dlatego bardzo cenne i potrzebne są ta‑
kie inicjatywy.
Po dwuletniej przerwie, spowodowa‑
nej pandemią, 14 maja wznowiono tę
szczytną tradycję. Tym razem lekarze
przyjechali do Wohynia w powiecie ra‑
dzyńskim.
– Te akcje można nazwać: lekarze
– leśnikom, chociaż są adresowane do

W wohyńskiej szkole już od rana na
pacjentów czekali: chirurdzy naczyniowi,
kardiolodzy, chirurdzy, laryngolog, gine‑
kolog i ortopedzi. Niemal wszyscy już po
raz kolejny brali udział w akcji.
– Raz, czy dwa razy w roku, kiedy je‑
steśmy zapraszani do takich wyjazdo‑
wych akcji, staramy się znaleźć czas i po‑
móc pacjentom – podkreślali wszyscy.

– W naszej gminie mieszka 6 i pół ty‑
siąca osób – informował wójt gminy Wo‑
hyń Tomasz Jurkiewicz. – Ponad poło‑
wa to osoby w starszym wieku i z oczy‑
wistych powodów wymagające specjali‑
stycznej pomocy lekarskiej. Chętnie więc
korzystają z takiej możliwości. Na dzisiej‑
sze badania zapisało się ponad 100 osób.
Nauczeni przez pandemię ostrożności,
14
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Pomysłodawcą i sercem spotkań le‑
karzy z pacjentami z małych miejsco‑
wości jest Józef Burzyński. – Nie je‑
stem ani leśnikiem, ani lekarzem, ale ko‑
cham las (mój tata był leśnikiem). Po raz
pierwszy „Białą Sobotę” zorganizowałem
w 2005 roku w Gościeradowie. Na bada‑
nia wtedy zgłosiło się 160 osób – wyli‑
cza Burzyński, który skrupulatnie odno‑
towuje każdą kolejną akcję. – Przez te la‑
ta z „Białymi Sobotami” byliśmy w bar‑
dzo wielu nadleśnictwach Lubelszczyzny,
w sumie udzielono blisko 1800 porad.
– Następną „Białą Sobotę” planujemy
we wrześniu na Roztoczu. Lekarze przy‑
jadą wtedy do Suśca.
Anna Augustowska

www. kultura.oil.lublin.pl

„Namibia” na Chmielnej

Komisja Kultury LIL po raz 6. organizuje

Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki
„Lekarze Dzieciom”
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: po‑
ezja – konkurs na najlepszy wiersz i proza – kon‑
kurs na najlepszą bajkę lub opowiadanie.
W konkursie mogą wziąć udział lekarze posia‑
dający ważne prawo wykonywania zawodu oraz
opłacone aktualnie składki. Udział w konkursie jest
bezpłatny.
Uczestnik może przesłać maksymalnie 6 utworów, w tym
3 wiersze i/lub 3 utwory literackie o długości do 3 stron maszy‑
nopisu każdy.
Prace należy nadesłać do 10 października br.; rozstrzygnię‑
cie konkursu nastąpi 25 listopada 2022 r., a uroczyste wręcze‑
nie nagród 10 grudnia 2022 r. w Galerii Sztuki Nieprofesjonal‑
nej „U Lekarzy”.
Szczegóły na stronie Komisji Kultury –
www.kultura.oil.lublin.pl

W Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” (Klub Le‑
karza, Lublin, ul. Chmielna 4) odbyło się 23 kwietnia 2022 r.
otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Zygo – „Namibia”.

O Syberii w Klubie Globtrotera
22 kwietnia 2022 r., o godz. 18.00 w Klubie Lekarza,
ul. Chmielna 4 w Lublinie, odbyło się kolejne spotkanie Klubu
Globtrotera. Dr Janusz Gągała kontynuował opowieść o swo‑
ich podróżach na Syberię.

Lekarskie przyjaźnie Juliusza Machulskiego
Reżyser Juliusz Machulski został Ho‑
norowym Obywatelem Lublina. Spędził
tu kilka lat dzieciństwa. Jak się okazało,
po górkach czechowskich i w piwnicach
przyszły filmowiec ganiał wtedy z przy‑
szłymi lekarzami.

Rada Miasta przyznała Juliuszowi Ma‑
chulskiemu tytuł honorowego obywate‑
la. Postaci reżysera „Seksmisji”, „Vaban‑
ku”, „Kingsajzu” czy „Kilera” nie trze‑
ba przedstawiać, zwłaszcza w Lublinie.
Kilka pokoleń zna ze sceny lub ze wspo‑
mnień rodziców Juliusza, Halinę i Jana
Machulskich. Na przełomie lat 50. i 60.
ubiegłego wieku pracowali w Teatrze
Osterwy i mieszkali z małym Julkiem
w bloku przy ówczesnej ul. Przodowni‑
ków Pracy (dziś Legionowa).
Państwo Machulscy mieszkali na osie‑
dlu zwanym ZOR „Zachód”, pierwszym

wybudowanym po wojnie w Lublinie przy
Al. Racławickich właśnie między ul. Le‑
gionową a Puławską.
Wspomnienia z przełomu lat 50. i 60.
ubiegłego wieku i pobytu w Lublinie czę‑
sto przewijały się podczas uroczystości
nadania Machulskiemu honorowego ty‑
tułu. Na widowni Teatru Starego, gdzie
odbyło się wydarzenie, siedzieli znajomi
z dzieciństwa.
– On w naszej, bodaj dziesięcioosobo‑
wej grupie przyjaciół z osiedla był naj‑
młodszy. Mieszkaliśmy w tym samym
bloku. Oczywiście, że brałem udział
w wyprawach na górki czechowskie,
o których opowiadał Juliusz Machulski.
Też szukałem łusek na tym poligonie.
Właśnie tak wyglądało nasze dzieciń‑
stwo – wspominał Piotr Radwan, dziś
prof. dr hab. n. med. związany z Kate‑
drą i Kliniką Gastroenterologii z Pra‑
cownią Endoskopową Uniwersy‑
tetu Medycznego w Lublinie. Re‑
żyser powitał go ze sceny.
Kilka lat starszy Piotrek i Julek
chodzili do tej samej podstawówki
przy Zuchów. Brali udział w zaba‑
wach, które dla chłopców wymy‑
ślał Jan Machulski. Choć dużo pra‑
cował, potrafił znaleźć czas dla ko‑
legów syna.
– Tak mi się ciepło na sercu
zrobiło, przecież to tyle lat minę‑
ło, a poznał i pamiętał, jak mam
na imię – dodał profesor, bo dro‑
gi przyjaciół z podwórka rozeszły
się w 1963 roku, gdy Machulscy
MEDICUS 6-7/2022

wyjechali z Lublina. Zebrani w teatrze
poznali szczegóły bitew, do jakich do‑
chodziło między mieszkańcami bloków.
Przyszły reżyser i przyszli lekarze mie‑
li przewagę, bo w ich piwnicach, po któ‑
rych biegali, była kotłownia. Węgiel czy
koks gwarantowały chłopakom dostęp
do „amunicji”. Machulski opowiadał też
o braciach – Wacku i Wiktorze Ciuma‑
kach, których mieszkanie było miejscem
oczekiwania na przyjście rodziców z te‑
atru. Po latach się okazało, że jego przy‑
jaciele, u których spędzał mnóstwo czasu
na długich rozmowach, też wybrali ścież‑
kę medyczną. Wacław Ciumak skończył
ówczesną Akademię Medyczną w Lu‑
blinie i został specjalistą ortopedii i re‑
habilitacji. Przed przejściem na emerytu‑
rę pracował w Poradni Zaopatrzenia Or‑
topedycznego w Tarnobrzegu.
(oprac. jkg)
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Lekarz z pasją

Motorem wozi się
z Mariuszem Pencułą,
anestezjologiem dziecięcym z II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
Terapii SP PSK 1 w Lublinie, pasjonatem podróży motocyklowych,
rozmawia Anna Augustowska
• „Motor WFM M06 – to polski motocykl produkowany przez Warszawską
Fabrykę Motocykli w latach 1954‑1966.
Wyróżniał się prostą i tanią konstrukcją. Odporny na ciężkie warunki eksploatacji i łatwy do samodzielnej naprawy.

– Tak, oczywiście – nie wyobrażałem
sobie życia bez motocykli. Zresztą muszę
się przyznać, że jeździłem nimi dość dłu‑
go mając wyłącznie samochodowe prawo
jazdy… motocyklowe zrobiłem w dru‑
giej kolejności.

produkowanym w PRL. Wtedy też zaczę‑
ły się dłuższe wyprawy, Kazimierz Dol‑
ny, Warszawa itd. Żona też lubiła podró‑
że motorem…
Kiedy w Lublinie nie można było ku‑
pić wina a my robiliśmy w domu impre‑
zę, to wsiadałem na motor i jechałem do
Warszawy, gdzie w delikatesach przy
ul. Świętokrzyskiej zaopatrywałem się
w wino Sofia i zanim w domu zjawili się
goście, ja już byłem z powrotem…
Później, już na studiach, była jawa
350 TS, motocykl szosowo‑turystyczny,
produkowany przez czechosłowacką fir‑
mę Jawa. Studiowałem już na Akademii
Medycznej i wygodnie było dojeżdżać
na zajęcia motorem. Nie tylko zresztą
na zajęcia.
• Wciąż nie kusiło, aby jednoślad zamienić na auto?
– Jakoś nie bardzo. Kochałem motocy‑
kle. Jest takie powiedzenie, że motorem
wozi się duszę. I ja się z tym zgadzam.
Samochód to całkiem co innego.
Kiedy jednak obrosłem w piórka…
porzuciłem motocykle. Praca, dzieci,
dużo zajęć – przesiadłem się na wiele
lat do auta.

Doskonale sprawdzał się na polnych drogach” – tyle Wikipedia. To był pierwszy motor, na którym Pan uczył się jeździć?
– To był motocykl spełnienie moich
marzeń! Nie wiem, skąd się wzięła ta
miłość i pasja do tych pojazdów… nikt
z mojej rodziny nie miał motocykli, nikt
mnie nimi „nie zaraził”, a ja, odkąd pa‑
miętam, chciałem mieć własny. Nie ro‑
wer, nie auto tylko właśnie motor. Kie‑
dy więc mając jakieś 15‑16 lat dostałem
od ojca pieniądze, od razu wiedziałem na
co je wydam.
Pobiegłem na plac Zamkowy (wtedy
plac Zebrań Ludowych), gdzie odbywa‑
ła się giełda samochodowa i gdzie wy‑
stawiano też motocykle. I tak zostałem
szczęśliwym posiadaczem WFM‑ki, któ‑
rą szalałem na Górkach Czechowskich,
wtedy miejsce, gdzie rzeczywiście były
ciężkie warunki, bo polne drogi i wznie‑
sienia nie ułatwiały jazdy. Ruszałem spod
domu przy ul. Grottgera i jadąc w dół
ulicą Wieniawską wpadałem na górki…
Fantazja!

Po rozstaniu z WFM‑ką kolejnym mo‑
im motorem był motocykl Junak – pol‑
ski motocykl, produkowany przez Szcze‑
cińską Fabrykę Motocykli. Był najcięż‑
szym motocyklem oraz jedynym mo‑
tocyklem z silnikiem czterosuwowym

• Po WFM‑ce były inne?
16
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• To porozmawiajmy o pracy – anestezjologia, dodajmy dziecięca, to też
pasja?
– Zdecydowanie! Chociaż zdarzyła się
w moim życiu… przypadkiem. Gdyby nie
pewna rozmowa ze starszym kolegą, któ‑
ry zasugerował mi, abym się zajął tą wła‑
śnie specjalizacją, naprawdę nie wiem, ja‑
ką inną dziedzinę medycyny bym wybrał.

www. medicus.lublin.pl
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dusze…
moja córka. Pomysł wydał mi się szalony
– to ponad 2 tys. km, 3 dni jazdy, poza tym
nie miałem już żadnego motoru… ale co
tu kryć, lubię szalone pomysły. Żona nie
protestowała, wręcz przyklasnęła tej idei.
Nie pozostało mi więc nic innego, jak ku‑
pić odpowiedni „sprzęt” i ruszyć.

Ciągle mi się zmieniało, a to chciałem być
chirurgiem, a to ginekologiem, a to kar‑
diologiem. Ostatecznie namówiony przez
trochę starszego kolegę Andrzeja Ka‑
wiaka, chirurga twarzowo‑szczękowego,
zacząłem pod okiem dr Zofii Winiar‑
czyk, szefowej OIOM w szpitalu dziecię‑
cym przy ul. Staszica w Lublinie, uczyć
się anestezjologii. I wśród dziecięcych pa‑
cjentów przepracowałem – i nadal pracu‑
ję – już ponad 40 lat. W szpitalu dziecię‑
cym, a także w Klinice Okulistyki Dzie‑
cięcej i w Hospicjum im. Małego Księ‑
cia, gdzie znieczulam dzieci do zabiegów
stomatologicznych.
Nigdy nie żałowałem tej decyzji, cho‑
ciaż na medycynę poszedłem bez wielkie‑
go przekonania, bo bardzo mnie na te stu‑
dia namawiała moja mama. Ja marzyłem
o prawie. Jednak dzisiaj, gdybym miał
jeszcze raz wybierać, na pewno poszedł‑
bym tą samą drogą. Szkoda, że teraz tak
niewielu młodych lekarzy chce się specja‑
lizować w anestezjologii dziecięcej.
• Boją się?
– Praca z dziećmi nie jest łatwa. Dziec‑
ko nie umie powiedzieć, jak się czuje, co
i gdzie go boli itd., nie mówiąc już o zu‑
pełnych maluchach. To poza tym wiel‑
ka odpowiedzialność – w końcu rodzice
powierzają nam najcenniejsze, co mają
– własne dziecko. I młodzi pewnie tego
się obawiają.
• Wróćmy do motocykli, bo w pewnym momencie znowu zjawiły się w Pana życiu?
– Mogę chyba powiedzieć, że to trochę
za sprawą mojej córki, a trochę za sprawą
przyjaciela, który namówił mnie – a było
to 12 lat temu – abyśmy pojechali moto‑
rami z Lublina do Francji. Konkretnie do
Saint Tropez, gdzie po ślubie zamieszkała

• Udało się?
– Udało się tak bardzo, że od tej pierw‑
szej wyprawy teraz co roku, zwykle w lip‑
cu (aby dojechać na 26 lipca, kiedy są
imieniny żony i zarazem urodziny syna),
zjeżdżamy się do niezwykle pięknej Pro‑
wansji na południu Francji, do domu cór‑
ki. Tylko 2‑3 razy przez te lata nie odby‑
liśmy naszej motocyklowej, wakacyjnej
podróży – teraz jeździmy motorem BMW.
Od 1967 roku wszystkie motocykle marki
BMW produkowane są wyłącznie w Ber‑
linie w fabryce Berlin‑Spandau.
• I zawsze inną trasą?
– Staramy się, aby jechać do celu tra‑
są, która pozwala nam zwiedzać nowe,
nieznane miejsca. Dzięki temu Europę
zwiedziliśmy niemal całą. Plan podróży
ustalamy dużo wcześniej, to też wspa‑
niałe i emocjonujące. W tym roku chce‑
my zwiedzić Bawarię, trasy alpejskie są
tam niezwykłe.
Rok temu zachwycaliśmy się jednym
z dwóch największych kanionów w Euro‑
pie, który leży niedaleko Nicei we Fran‑
cji. Kanion wyżłobiła w wapiennych ska‑
łach rzeka Verdon, spływająca z Alp. Naj‑
ciekawszy odcinek ma aż 21 km długo‑
ści i miejscami ponad 700 m głębokości.
Wjeżdżaliśmy tam czując niezłą porcję
adrenaliny, bo droga jest niezwykle krę‑
ta i wąska – ale warto było. Widok za‑
pierał dech.
• Czego należy życzyć turystom na
motorze?
– Chyba przede wszystkim pogody na
trasie, bo jazda w ulewnym deszczu, co
się nam przydarzyło na jednej z autostrad,
nie jest miła i bezpieczna. Marzę też, aby
kierowcy szanowali się nawzajem. Jazda
po zatłoczonych, z dużym natężeniem ru‑
chu, drogach wymaga odpowiedzialności
za wszystkich uczestników drogi.
Junak – polski motocykl, produ‑
kowany przez Szczecińską Fabrykę
Motocykli w latach 1956-1965. Był
najcięższym motocyklem oraz jedy‑
nym motocyklem z silnikiem czte‑
rosuwowym.
MEDICUS 6-7/2022

We wrześniu plener!
Komisja Kultury Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki
i Kolegów pasjonatów fotografii do udzia‑
łu w IX Ogólnopolskim Plenerze Fotogra‑
ficznym Lekarzy w dniach 6‑11 września
2022 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
organizowanym przy współudziale Na‑
czelnej Rady Lekarskiej.
Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Ma‑
łachowskiego 17 (pokoje 2‑osobowe z ła‑
zienką).
Wyżywienie: śniadania, obiady oraz
kolacje.
Wpisowe: 600 PLN od osoby (kwota
może ulec zmianie w przypadku drastycz‑
nych podwyżek cen). Liczba miejsc 20.
UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia na plener (wraz z potwier‑
dzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) prosi‑
my przesyłać drogą mailową lub faksem
na adres: e‑mail: sekretariat@oil.lublin.pl
do pani Kamili Chudaszek, tel: 81 536 04
50 81, 536 04 50; fax: 81 536 04 70.
Wycofanie opłaty za plener, związane
z rezygnacją z imprezy, możliwe do dnia
31 sierpnia 2022 (włącznie). W związku
z ewentualną pandemią COVID‑19 moż‑
liwe jest również odwołanie pleneru na
miesiąc przed planowanym terminem, tj.
do 15 sierpnia 2022 r., o czym poinformu‑
jemy mailowo. Pieniądze zostaną wtedy
zwrócone uczestnikom.
Wpłaty na konto: Lubelska Izba Le‑
karska 10 1020 3150 0000 3802 0003
2979 z dopiskiem „PLENER”
Zapraszamy wszystkich zaintereso‑
wanych po szczegóły dotyczące plene‑
ru pod adres http://kultura.oil.lublin.pl/
plener2022/
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Lekarzu, co Ty na to

Woda trze i się grzeje. Balneografja
Zdaj się na doktora chirurgii i medy‑
cyny planując letni wypoczynek. W spi‑
sie abecadłowym z 1911 roku naszych
uzdrowisk, autor przewodnika wymie‑
nił 84 miejsca we wszystkich zaborach.
Choć w samej gubernji lubelskiej wybo‑
ru dużego nie ma, zdrowotność podrepe‑
rować można.
Doktor Franciszek Chłapowski był
65‑letnim lekarzem, gdy w Berlinie uka‑
zał się przewodnik „Dokąd się udać na
wypoczynek letni? do wód? na kura‑
cją?” będący książkową wersją jego wy‑
kładu. Mieszkał wówczas w Poznaniu

wieku nadal kierują swoich pacjentów:
Ciechocinek, Iwonicz, Krynica, Szczaw‑
nica, Busko.

W drobniutkich ilościach
– Zdroje lecznicze działają jako takie
szczególnymi zawartościami chemiczny‑
mi oraz promieniowaniem pewnych za‑
wartych w nich ciał. Niektóre składniki
chemiczne już w drobniutkich ilościach
wywierają silny wpływ na ustrój zwierzę‑
cy i ludzki, jak na przykład jod, wchłania‑
ny chciwie przez różne gruczoły, albo sól
arsenowa. W różnych zdrojach występują
działające korzystnie na ustrój ludzki mie‑
szaniny chemiczne, które matka przyro‑
da w ciemni ziemi starannie przygotowa‑
ła – tłumaczył w swoim wykładzie doktor
Chłapowski, który tak wyjaśnia powsta‑
wanie gorących źródeł: gdy woda prze‑
ciskać się musi wąskimi drogami, naten‑
czas tarcie tym wywołane podwyższać
może ciepłotę.

Wiorsty i kopiejki

i był profesorem tamtejszego uniwersy‑
tetu. Zdążył już założyć „Nowiny Lekar‑
skie”, działać w Towarzystwie św. Win‑
centego a Paulo. W Chorzowie, gdzie
wcześniej przebywał, czynne były pierw‑
sze na Górnym Śląsku: polska księgarnia
i polskie przedszkole. Obie placówki po‑
wstały z jego inicjatywy.
Chłapowski stopień doktora chirurgii
i medycyny uzyskał w 1870 roku w Ber‑
linie. Prowadził praktykę medyczną we
wspomnianym Chorzowie a potem w Po‑
znaniu. To mu nie przeszkodziło niemal
do samej śmierci wykładać na Uniwer‑
sytecie Poznańskim geologię i paleonto‑
logię. Nic dziwnego, że w przewodniku,
który przypominamy w 111 rocznicę pu‑
blikacji, znajdujemy szczegółowe infor‑
macje o rodzajach źródeł i składzie wód.
Do wielu miejscowości, o których pi‑
sze XIX‑wieczny lekarz, lekarze z XXI
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Na liście 84 miejscowości, o których
wspomina poznański medyk w swoim
przewodniku jest oczywiście Nałęczów
z… guberni lubelskiej.
Jak informuje autor, są tam źródła że‑
laziste i zakład wodoleczniczy.
– Oprócz picia wód i kąpieli stosuje
się hydroterapję, elektroterapję, kąpiele
borowinowe i igliwiowe, kurację mlecz‑
ną i kumysową. Zakład otwarty rok, ca‑
ły. Utrzymanie w samym zakładzie oko‑
ło 3 rubli dziennie. Komunikacja kolejo‑
wa do stacji Kolei Nadwiślańskiej Nałę‑
czów, a stąd 5 wiorst końmi. Podwoda
około rubla – precyzuje.
Jeszcze bliżej Lublina, bo tylko odda‑
lony o 3 wiorsty był Sławinek. Oferował,
podobnie jak Nałęczów, kurację kumyso‑
wą i kefirową. Miał też dwa źródła szcza‑
wy żelazistej, używane zarówno do picia,
jak i do kąpieli.
– Poza tym stosuje się hydroterapję
i kąpiele błotne. Komunikacja kolejo‑
wa do stacji Lublin – czytamy w prze‑
wodniku adresowanym do czytelników
z trzech zaborów. Zwraca już na to uwa‑
gę cena wydrukowana na okładce: 25 fen.
= 30 hal. = 15 kop.
Znajdujemy też drobną wzmiankę
o Krasnobrodzie w powiecie kijowskim,
wyliczonym jako przykład zakładu klima‑
tycznego w lesie. Obok takich uzdrowisk
leśnych, jak urządzonego w Otwocku pod
Warszawą i w Sławucie na Wołyniu.
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Geografia zdrowia
Choroby nosa, gardła, krtani, płuc
i opłucnej: Birsztany, Bystra, Iwonicz,
Jaśkowice, Jaworze, Kamionka, Kosów,
Nałęczów, Nowe Miasto, Ojców, Otwock,
Rabka, Sławuta, Szczawnica, Truska‑
wiec, Wysowa.
Choroby jelit: Birsztany, Druskien‑
niki, Kamionka, Kosów, Krynica, Mor‑
szyn, Nałęczów, Truskawiec, Rymanów,
Szczawnica, Żegiestów.
Choroby nerek i pęcherza: Ciechoci‑
nek, Druskienniki, Krynica, Nałęczów,
Rymanów, Szczawnica, Truskawiec.
To przykładowe zalecenia lekarza,
gdzie osoby z konkretnymi przypadło‑
ściami powinny się kierować szukając
poprawy zdrowia. Dla wygody czytelni‑
ka ułożono je w tabelce.
Chorzy na płuca i nerwy miesiące let‑
nie, ale i zimowe, mogli spędzać we wsi
górskiej w rozległej dolinie w powiecie
nowotarskim. Utrzymanie całodzienne
w pensjonatach kosztowało tam od 5 ko‑
ron dziennie. Utrzymanie w sanatoriach,
łącznie z opieką lekarską, od 10 koron
dziennie. Komunikacja kolejowa wio‑
dła przez Kraków. – „Prześliczne wy‑
cieczki do poblizkich dolin i na szczy‑
ty Tatr” – czytamy w opisie zalet… Za‑
kopanego.
Już wtedy ściągali tam chorzy ale rów‑
nież zdrowi na letnie mieszkanie i po‑
dróżnicy.
– W roku 1900 było przeszło 8000 go‑
ści, w roku 1910 ze trzy razy tyle! – wy‑
licza autor publikacji.

Puck łagodny jak Wenecja
Doktor Chłapowski powołuje się na
liczne badania, które wykazały, że pobyt
w górach, na wysokościach 1300‑1800 m,
znakomitym jest dla nerwowych młodo‑
cianych. Jego zdaniem, osoby skłonne
do popadania w stan niepokoju, do koła‑
tania, czyli chorobowego bicia serca itp.,
powinny przebywać w miejscowościach
niżej położonych.
Jak zauważa, wielu nerwowym już sa‑
ma podróż, zmiana miejsca i otoczenia
sprawia ulgę, poprawiając im usposobie‑
nie. Ale powinni się wystrzegać „uciążli‑
wych, męczących chodów po górach”.
Na początku XX wieku uważano, że
morski klimat dla wielu chorych, szcze‑
gólnie dla melancholików, dla przedraż‑
nionych itp., jest nieodpowiedni. Rów‑
nież dla dychawicznych nerwowych. Na‑
tomiast cierpiący na tchawicę wskutek
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Dzień z pracy lekarza POZ

krajowa
zakatarzenia, powinni się udawać nad
morze.
– Łagodny jednak klimat morski, jak
w Wenecji, Tryeście, Warnie, Burgasie na
południu, jak w Połądze naszej, w Pucku,
w Sobotach, a dalej w tureckim Adampo‑
lu, odpowiedni jest i dla bardzo zdener‑
wowanych – precyzuje w swoim prze‑
wodniku.
Tu chyba się należy przypis. Wymie‑
niane przez doktora Soboty to oddalo‑
ny o 12 kilometrów od Gdańska Zoppot,
gdzie oprócz kąpieli morskich stosuje się
hydroterapię i masaż.
Chłapowski wspomina Sopot/Soboty
zauważając, że rokrocznie uczęszczało
tam dużo gości polskich. – W ostatnich
jednak latach, nienawiść rasowa ze strony
germańskiej ślepo się rozlała nawet na ku‑
racjuszów, z których sami Niemcy zyski
ciągnęli. A zatym jedynie osławionemu
hakatyzmowi pruskiemu należy przypi‑
sać coraz to większe stronienie od Sobót,
Inowrocławia i. t. d. – komentuje.

Franciszek od generała
Jeśli komuś nazwisko Chłapowski
wyda się znajome, zwłaszcza w kontek‑
ście Poznania, a pamięć przywoła aktora
Krzysztofa Kolbergera… jest to jak naj‑
bardziej dobry trop.
Generał Dezydery Adam Chłapow‑
ski, jedna z głównych historycznych po‑
staci bardzo znanego polskiego seria‑
lu telewizyjnego „Najdłuższa wojna no‑
woczesnej Europy” – to dziadek autora
przewodnika.
Wnuk, profesor honorowy patologii
i terapii szczegółowej chorób wewnętrz‑
nych, mając takie wzorce nie miał wyj‑
ścia. Musiał być osobą niezwykle ak‑
tywną naukowo, społecznie i narodowo.
Zmarł mając 77 lat, pozostawił kilkadzie‑
siąt prac naukowych z medycyny, histo‑
rii medycyny, paleontologii, historii na‑
uk przyrodniczych oraz historii filozofii.
Przetrwało jego bogate archiwum i zbio‑
ry przyrodnicze, które zapoczątkowały
Muzeum im. Franciszka Chłapowskie‑
go, utworzone przez Poznańskie Towa‑
rzystwo Przyjaciół Nauk.
„Dokąd się udać na wypoczynek
letni? do wód? na kuracją? Przewod‑
nik po rodzimych zdrojowiskach, za‑
kładach kąpielowych i przyrodolecz‑
niczych, latowiskach itp.” miał kilka
wznowień. Dając ówczesnym pacjen‑
tom ogólny pogląd na zdrojowiska oraz
stacje klimatyczne w Polsce.
Janka Kowalska

Środa
Aż trudno uwierzyć, że już połowa
tygodnia, strasznie szybko ten czas le‑
ci. Dobrze, że piękna pogoda, pachną‑
cy bez, świeci słońce i nie ma czasu się
nudzić.
Postanowiłam, że dzisiaj przygotuję
kalendarz szczepień dla dwójki ukraiń‑
skich dzieci. Konia z rzędem temu, kto
wymyślił te przepisy, z praktyką to nie
ma na pewno nic wspólnego.
W przeciwieństwie do tego, co myśli
pan minister, wcale ukraińskie dzieci nie
ustawiają się w kolejce do szczepień. Co
z tego, że po 3 miesiącach przebywania
w Polsce mają obowiązek zaszczepie‑
nia. Kto ma to egzekwować, skoro nie
wolno zapisywać tych pacjentów na li‑
stę do lekarza rodzinnego? Mają mieć
tyko jednorazowe porady. Super. Obo‑
wiązek jest, wykonywanie prawie zero‑
we i wszyscy zadowoleni. Ciekawe, kto
będzie winny jak nie będzie sukcesu?
Wolę nie odpowiadać na to pytanie.
Pracując w małej przychodni, mu‑
simy się zajmować wszystkim, lecze‑
niem pacjentów, płaceniem rachunków,
podpisywaniem umów na różne dziw‑
ne rzeczy np. wywóz śmieci komunal‑
nych. Okazało się, że mamy obowią‑
zek, i to od kilku miesięcy, po‑
siadać umowy na odbiór odpa‑
dów komunalnych na wszyst‑
kie możliwe frakcje np. bio‑
odpady. Jedna z koleżanek
z sąsiedniej przychodni zro‑
zumiała to dosłownie, że
ma produkować bioodpady
i pyta, jak to zrobić, prze‑
cież kuchni w przychodni
nie prowadzi i nie zamie‑
rza otwierać. Po wielogo‑
dzinnych ustaleniach okaza‑
ło się, że umowę mieć trze‑
ba, a śmieci oddawać tylko
te, które produkujemy. Ni‑
by logiczne. Pytanie, czy je‑
żeli w budynku (jak u mnie)
jest chyba z 10 firm to obok ma
stać 50 pojemników na śmieci
różnego rodzaju? Ciekawa jestem,
gdzie? Nikogo to nie obchodzi, bo to ja
mam obowiązek i koniec. NASTĘPNY
PRZYKŁAD DOSKONAŁEGO PRA‑
WA W NASZYM KRAJU.
Nareszcie jako tako – chociaż czę‑
ściowo – działa platforma P1 i moż‑
na przynajmniej sprawdzić, jakie le‑
ki dostaje pacjent w innej poradni. Ja‑
kież było moje zdziwienie, kiedy u jed‑
nej z pacjentek z cukrzycą typu II, która
MEDICUS 6-7/2022

przez kilkanaście mie‑
sięcy ignorowała cho‑
robę i nie brała leków,
lekarz diabetolog prze‑
pisał nową insulinę…
Na refundację. Powie‑
działam, że ja na refun‑
dację nie zapiszę, bo to
niezgodne z charakte‑
rystyką produktu leczniczego i napisa‑
łam na 100%. Zadzwoniłam też do dia‑
betologa z pytaniem, czy coś się zmie‑
niło, o czym nie wiem. Okazało się, że
pani doktor się pomyliła i już poprawi‑
ła swój błąd.
Pacjentka skomentowała to tak, że
zmieni diabetologa, może następny też
się pomyli i będzie taniej. Warto spraw‑
dzać, co piszemy, bo NFZ nie ma mi‑
łosierdzia przy kontrolach i nakazach
zwrotu refundacji za leki, niezależnie
od naszych argumentów, jeżeli są wy‑
pisane niezgodnie z CHPL.
Córka pacjentki przyszła po zaświad‑
czenie dla mamy. Na pytanie w rejestra‑
cji, do czego jej potrzebne to zaświad‑
czenie stwierdziła, że do pogrzebu, bo

mama umarła. Przez chwilę myślały‑
śmy, że to żart. Karta resuscytacji wy‑
pełniona prawidłowo. Podpisana przez
lekarza. Można wypisać kartę zgonu,
zgodnie z prawem. Pacjentka 92 lata,
bez ciężkich chorób. Takie życie. Czas
do domu. Jutro też jest dzień a kwiatki
w ogrodzie trzeba podlać.
Wioletta Szafrańska‑Kocuń
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Jak lekarze i aptekarze o rozwój Lublina dbali, cz. 1 (1764‑1792)

Medyczna myśl oświecenia i jej
Fundamenty europejskiego systemu
opieki medycznej stworzyła filozofia
oświecenia. To reformatorzy oświece‑
niowi zwrócili uwagę na fatalny stan sa‑
nitarny miast i wsi, postawy ludzi wzglę‑
dem czystości, dostrzegli dramatycz‑
ną sytuację ubogich i żebraków, podję‑
li wojnę z „kulturą brudu”. Postulowa‑
li też potrzebę kontroli żywności i źró‑
deł pitnej wody.
Kiedy w latach siedemdziesiątych
XVIII wieku we Francji zrodziła się idea,
która zrewolucjonizowała myśl medycz‑
ną: „ludzie są prawdziwym bogactwem
państwa”, zadano sobie pytanie, jak dbać
o zdrowie całej populacji danego kraju?
• Dlaczego medyczna myśl oświecenia była nowatorska?
Do końca XVIII wieku lekarz koncen‑
trował się na indywidualnych przypad‑
kach choroby. Leczył próbując pokonać
przede wszystkim gorączkę, stosując dra‑
styczne terapie. Diagnozując chorobę le‑
karze uwzględniali różne zmienne: brali
pod uwagę pory roku, stopień wilgotności

lub suchość otoczenia, aurę: mgły lub
wiatry. Zmianę w tej kwestii przyniosły
odkrycia dokonywane przez chemików.
Pod ich wpływem za niebezpieczne dla
zdrowia zaczęto uznawać powietrze, któ‑
re wydobywało się z niezdrowych wyzie‑
wów, z nieczystości, fetoru zepsutej żyw‑
ności, nieszczelnych cmentarzy przyko‑
ścielnych, rzeźni, zanieczyszczonych pu‑
stych placów w przestrzeni miejskiej, czy
stojącej wody. Medyczna myśl oświece‑
niowa zaczęła akcentować potrzebę roz‑
wiązań systemowych, które oczyściłyby
przestrzeń miast i wsi z czynników nie‑
bezpiecznych dla zdrowia. Inicjatywa ta
dotarła także do Lublina wraz z postulata‑
mi Komisji Edukacji Narodowej, której
idee w Lublinie realizowali lekarz i apte‑
karz: Michał Anioł Bergonzoni i Teodor
Franciszek Gruell‑Gretz.
• Lekarz z Włoch Lublin posprzątał
W 1762 roku władze Lublina zwróciły
się do króla Augusta III z prośbą o pomoc
w polepszeniu sytuacji sanitarnej miasta.
Nie doczekała się ona jednak odpowiedzi

aż do czasu, gdy w 1794 roku na tronie
Rzeczypospolitej zasiadł Stanisław Au‑
gust Poniatowski. Zgromadził on wokół
siebie reformatorów, między innymi le‑
karzy, aptekarzy, duchowieństwo i poli‑
tyków w celu zmiany sytuacji panującej
w kraju. W 1765 roku powstała Komi‑
sja Boni Ordinis (Komisja Dobrego Po‑
rządku) dla Warszawy, a trzy lata później
została delegowana do wszystkich miast
królewskich. Lubelska komisja została
powołana dekretem królewskim 12 stycz‑
nia 1780 roku i swą działalność rozpoczę‑
ła w maju 1781 roku. Nie do końca wia‑
domo, kiedy Michał Anioł Bergonzo‑
ni (1748‑1819) przybył do Lublina, by
zostać powołanym na stanowisko „pro‑
tomedyka i fizyka miejskiego”. Był ab‑
solwentem uniwersytetu w Bolonii, po‑
chodził z Włoch, w Polsce przebywał od
1775 roku, zaproszony przez nuncjusza
apostolskiego Grappiego. W 1782 roku
Bergonzoni wydał 48‑stronicowy traktat
pt. „Lublin podług medyki ustaw uwa‑
żany”, w którym opisał sytuację sanitarną
miasta. Powietrze w Lublinie zatruwały:

Mappa Całego Miasta JKMci Lublina z wszystkiemi Ulicami Przedmieściami Jurydykami Klasztorami Kościołami Folwarkami Pałaca‑
mi Kamienicami Ruderami Domami Chałupami tak zabudowanemi jak pustującemi Placami Ogrodami Stawami Młynami Sadzawkami
Rzekami Rowami oraz z wszelkiemi koło tegoż Miasta Przyległościami przez Deklaracyą Kommissyi Dobrego Porządku w tymże Mie‑
ście Lublinie będącej na mocy Reskryptu od Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego szczęśliwie nam Panującego w Roku
1780 wydanego nakazano, a przez mię Stanisława Jana Nepomucena Łąckiego Trybunału Koronnego Lubelskiego Geometrę przysię‑
głego Roku 1783 Delineowana – Data opracowania: 1852. Autorzy: Feliks Bieczyński. Kopia planu Stanisława Jana Nepomucena
Łęckiego z 1783 r., o czym informuje nota zamieszczona na planie. – Lubelskie Archiwum Cyfrowe
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wpływ na rozwój Lublina
zapach błota, dym z kominów, pozostało‑
ści z jatek rzeźniczych oraz zakładów rze‑
mieślniczych, co w jego przekonaniu mia‑
ło znaczny wpływ na zdrowie mieszkań‑
ców. Sytuacji zdrowotnej nie poprawiał
fakt hodowli w obrębie murów miejskich
świń, bydła, owiec i kur. W studniach od‑
nalazł „wodę grubą, ciężką i pełną czą‑
stek solnych, które są zdolne do (…) za‑
trzymania się humorów i zamulenia, to
jest reumatyzmów, podagry, chorób ka‑
mienia”. Chorobotwórcze były także złe
grunty opuszczonych domostw i pałaców.
W przeludnionych domach panował za‑
duch i ciasnota. Pisał również o podmo‑
kłych terenach, które otaczały Lublin.
Wedle relacji Bergonzoniego, mieszkań‑
ców Lublina nękały ospa prawdziwa i ki‑
ła. Bergonzoni pozostał w Lublinie naj‑
prawdopodobniej do 1787 roku.
• Lubelska Komisja Dobrego Porządku.
Raport sanitarny stał się wyznaczni‑
kiem działań realizowanych przez Lubel‑
ską Komisję Dobrego Porządku. Pod‑
jęto szereg działań na rzecz uporządko‑
wania miasta: oczyszczono główne uli‑
ce i place (Rynek wybrukowano i uzbro‑
jono w kanały ściekowe), wybrukowano
część Starego Miasta, Krakowskie Przed‑
mieście i Korce (obecnie ulica Królew‑
ska). Rozpoczęto remonty głównych bu‑
dynków użyteczności publicznej: Trybu‑
nału oraz Bramy Krakowskiej, wspiera‑
no wykup opuszczonych działek i budo‑
wę kamienic, remonty mostów. Tworzo‑
no zręby ochrony sanitarnej, która miała
kontrolować czystość domostw i otocze‑
nia. W 1784 roku wydano rozporządze‑
nie w sprawie „ochędóstwa
i porządku”. Zakazano wyle‑
wania przez okna wszelkich
nieczystości i „wody czystej”.
Od 1790 roku prace realizo‑
wane przez Komisję Dobre‑
go Porządku kontynuowała
Komisja Cywilno‑Wojsko‑
wa. Wydała ona uniwersał na‑
kazujący „chwytanie włóczę‑
gów i ludzi »luźnych«”; wal‑
kę z przestępcami. Rozpoczę‑
ła także próby przeniesienia
cmentarzy przykościelnych
poza obręb miasta. Komisja
podjęła również działania na
rzecz likwidacji zwyczaju ho‑
dowania zwierząt, próbowano
uregulować również kwestie
związane z handlem. W celu

likwidacji wilgotnych, niezagospodaro‑
wanych przestrzeni wokół pozostałości
murów miejskich wytyczono ulicę Nową.
Był to dobry czas dla Lublina. W 1792 ro‑
ku wybrano pierwszy konstytucyjny ma‑
gistrat miasta.
• Aptekarz prezydent, walczył z brudem
Na czele konstytucyjnego magistra‑
tu Lublina stanął w 1792 roku aptekarz
Teodor Franciszek Gruell‑Gretz. Nie
zachowało się zbyt wiele informacji na
temat jego działalności. Na podstawie
uchwalonego przez Sejm Wielki prawa
o miastach został wybrany na prezydenta
miasta, którą to funkcję pełnił przez dwa
lata. Czas jego kadencji był niezwykle
korzystny dla rozwoju Lublina, w pełni
kontynuował postulaty zawarte w trak‑
tacie Bergonzoniego. Gruell‑Gretz uro‑
dził się na Warmii. Był Niemcem, synem
pisarza grodu w Lidzbarku. W 1785 ro‑
ku został aptekarzem trynitarzy w Lubli‑
nie, by w 1788 roku przejąć od nich pra‑
wo do utrzymania apteki. W tym samym
czasie przyjął obywatelstwo lubelskie. Od
początku dążył do tego, by pełnić funk‑
cje decydujące o kierunku rozwoju mia‑
sta. Jako aptekarz aktywnie wspierał in‑
surekcję kościuszkowską, dostarczając
powstańcom lekarstwa. Na efekty pra‑
cy Lubelskiej Komisji Dobrego Porząd‑
ku, Komisji Cywilno‑Wojskowej i nowe‑
go konstytucyjnego magistratu, na cze‑
le którego stanął niemiecki aptekarz, nie
trzeba było czekać długo. W 1793 roku,
podczas obrad sejmu grodzieńskiego, Lu‑
blin stał się jednym z głównych miast Ko‑
rony, o znaczeniu miasta świadczył fakt

Zbiór Korotyńskich (201),
sygnatura 121, seria 25,
Archiwum Państwowe w Warszawie.

wyznaczenia go na stolicę Trybunału dla
całego kraju. Gruell‑Gretz do końca ży‑
cia pozostał wierny ideom reform miej‑
skich, które miały podnieść Lublin do
rangi miasta kupieckiego. Według bio‑
grafów miał inicjować powstanie loży
wolnomularskiej „Wolność Odzyska‑
na”. Chociaż sam najprawdopodobniej
zmarł w 1811 roku, w chwili jej powsta‑
nia, organizacja ta była kontynuacją idei
oświecenia, które podejmie kolejne poko‑
lenie ludzi, dla których edukacja, również
w kwestii czystości, będzie odgrywać tak
istotną rolę. Myśl tę kontynuować będzie
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynno‑
ści, w którym aktywnie działać będą le‑
karze i aptekarze, o czym w następnym
wydaniu Medicusa.
Dr n. hum. Agnieszka Polak
z Katedry i Zakładu
Nauk Humanistycznych
i Medycyny Społecznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pełna wersja tekstu z podaniem źródeł,
na stronie internetowej Medicusa
www.medicus.lublin.pl
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Sałatka po lekarsku

W 2017 roku autor pamiętnika pisał

Naleśniki bez jaj
Przyszła wiosna, wreszcie jest ciepło i zielono. Zróbmy więc coś
lekkiego… z jajem, ale… bez jajek? Lekkie danie po nieco ciężkich
grillowych przysmakach, to tak ukochane przez naszych milusiń‑
skich (przez nas zapewne też)… naleśniki. Tutaj nie miejsce na dy‑
wagacje czy pierwej było jajo, czy kura, bo chcę je zaproponować
dzisiaj nieco inaczej. Dobrze wiemy, że ciasto na naleśniki to z zasa‑
dy jajka, mleko, mąka i ciut wody. A co zrobić, jak nie mamy jajek,
bo właśnie wszystkie zużyliśmy robiąc jajecznicę?
Sięgamy do szuflady z deserami i…

Oto przepis
•
•
•
•
•

1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka gazowanej wody mineralnej
⅓ szklanki oliwy lub oleju
1 szklanka mleka
i… 2 opakowania budyniu śmietankowego bez cukru (2 x 35 g) (takiego do
gotowania).
Wszystko połączyć, wymieszać mikserem i odstawić na ok. 30 minut. A teraz
odwieczne pytanie. Naleśniki z dżemem czy z serem? Ja proponuję 2 nadzienia na
słodko i na słono, na bazie sera.

Na słodko:
•
•
•
•

150‑200 g sera białego tłustego
1 serek waniliowy 100 g
3 dojrzałe kiwi
1 duża garść borówek
amerykańskich (wariantowo
może być 1 łyżka dżemu z czarnej
porzeczki).
Sery wymieszać przed nakładaniem
na naleśniki i dodać na koniec pokrojo‑
ne na drobne cząstki kiwi, ale na koń‑
cu, razem z borówkami, bo inaczej se‑
rek… zgorzknieje!

Na słono:
• 1 opakowanie sera koziego (250 g)
np. ricotta
• 1 ogórek konserwowy duży
• ⅓ małej cebulki cukrowej
• ½ pęczka drobnego szczypiorku

• 1 łyżeczka musztardy delikatesowej
• ½ łyżeczki świeżo zmielonego
czarnego pieprzu
• ⅓ żółtej i 1/3 czerwonej papryki
świeżej
• 5 rzodkiewek (dla chętnych
1/2 jednej nogi selera naciowego)
• 1 duży ząbek czosnku
• ⅓ łyżeczki ciemnego sosu
sojowego
• Ewentualnie sól do smaku.
Wszystkie warzywa bardzo drobniut‑
ko posiekać, dodać do sera i najlepiej zo‑
stawić na noc w lodówce. Mówiąc szcze‑
rze naleśniki usmażone dzień wcześniej
i przechowane w lodowce na noc (nie‑
smarowane) są dużo lepsze następnego
dnia. Tak na zimno, jak i odsmażane na
patelni (BEZ TŁUSZCZU!)
No to do roboty i smacznego! I uda‑
nych wakacji!
Dariusz Hankiewicz

Pamiętnik
1 maja
Obchód poranny był. Innych obcho‑
dów jakoś nie zauważyłem, może dla‑
tego, że tylko TVP 1 mamy. Widocznie
tak ma teraz być. Starałem się na wszelki
wypadek pokazać, że mało mnie to ob‑
chodzi, co się obchodzi, kiedy się ob‑
chodzi i kogo, kiedy się obchodzi. Obej‑
dzie się bez moich deklaracji a obejdę
sobie, co będę chciał wtedy, kiedy mnie
wypiszą. Po cichu. I w swoim własnym
obejściu.

5 maja
Sąsiad spod okna miał wczoraj opera‑
cję. Już leżąc na stole operacyjnym usły‑
szał od pielęgniarki – „Spokojnie, pro‑
szę się nie bać, nie stresować, to prosty
zabieg, najczęściej się udaje, zazwyczaj
gładko idzie i bez większych powikłań.
Krew mamy zamówioną, ewentualną
konsultację specjalistyczną też”. Sąsiad
na to – „Ja się nie boję!”. A pielęgniar‑
ka – „Nie do pana mówię, tylko do pana
doktora”. No, uspokojenie przed zabie‑
giem z psychologicznego punktu widze‑
nia to bardzo istotna rzecz.

7 maja
Mając już serdecznie dosyć tych na‑
chalnych telefonów proponujących mi
wzięcie natychmiastowego, bardzo ko‑
rzystnego kredytu bankowego na dowol‑
ny cel, znalazłem optymalne rozwiązanie
tego problemu. Na każdą kolejną telefo‑
niczną propozycję odpowiadam – „Ow‑
szem, bardzo chętnie wezmę proponowa‑
ny kredyt, ale dopiero za trzy miesiące,
bo wtedy kończy mi się odsiadka za nie‑
spłacony poprzedni!”. I to działa nieza‑
wodnie. I mam spokój.

8 maja
Zauważyłem, że wiodące media coraz
częściej, odważnie i po męsku zajmują
się pokrętnym procederem przejmowa‑
nia różnych nieruchomości. I nie tylko
w Warszawie, ale w innych miastach też.
Po prostu zainteresowanie wszelkimi nie‑
ruchomościami ostatnio jakby coraz bar‑
dziej wzrasta. Stąd też chyba przy oka‑
zji w tych samych mediach tyle reklam
różnych leków na wzmożenie męskich
możliwości. Jak po męsku, to po męsku!
W końcu nieruchomość, to nieruchomość,
więc wszystkie te kwestie należy skutecz‑
nie prostować!
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znaleziony w szpitalnej szafce (odcinek z 2017 roku)
10 maja

20 maja

A w mediach znowu na topie wypo‑
wiedzi pani poseł Pawłowicz po kolej‑
nym pseudoparlamentarnym locie, po‑
dobno do Japonii. Mózg, słuch i węch
już się człowiekowi lasuje, jak obcu‑
je z tym, co ta pani mówiąc między jed‑
nym a drugim kęsem w ławie posel‑
skiej z siebie wydala. A może by trochę
uszczelnić tę panią?! Jeżeli mocodawcy

Podobno stan mojego zdrowia kolejny raz
się bardzo poprawił. Tak mi obwieszczono
na kolejnej wizycie. To już piąta stwier‑
dzona poprawa w ciągu ostatnich dwóch
lat. O wyleczeniu jeszcze nie mówiono.
Ale i tak się cieszę, chociaż martwi mnie,
co będzie, jak ta reforma służby zdrowia
pana ministra od zdrowia wejdzie w ży‑
cie. I czy aby na pewno w życie? Bo co
wtedy będą znaczyły te dwa lata
poprawy w porównaniu z wiecz‑
nością?!

21 maja

tego nie mogą, to zatrudnić albo mecha‑
nika samochodowego, albo neurochirur‑
ga i wymienić uszczelkę pod głowicą. I to
na taką, która uszczelnia a nie ubezczel‑
nia! O wymianie właścicielki głowicy nie
mówię. I nie tylko ja, bo jest coraz wię‑
cej osób, które myślą tak samo. Ale decy‑
zja wymiany teraz mało zależy od myśle‑
nia!… Trzeba czekać.

12 maja
Janosik już przestał być legendą i sym‑
bolem, bo za Ziobro już tylu zawisło nie‑
zawiśle na tylu synekurach, że o tej legen‑
dzie nie ma co mówić. A haki przydadzą
się dla innych.

17 maja
Boże, podobno zmniejszają emerytu‑
ry tym wszystkim, którym można zarzu‑
cić jakąkolwiek współpracę lub służbę dla
minionego reżymu. A jak to jeszcze roz‑
szerzą przepatrując poprzednie pokole‑
nia?! I tego się boję, bo dziadek walczył
pod Lenino. A mógł zdezerterować!
I gdyby to zrobił, to ja swoją emerytu‑
rę miałbym nie do ruszenia! A teraz nie
wiem, jak będzie.

I jak na zawołanie jest nowy
pomysł coraz bardziej pomysło‑
dawczego ministra od tak zwa‑
nego zdrowia. Otóż właściciela‑
mi aptek mogą być już tylko ap‑
tekarze. Idąc dalej tropem takiego
myślenia wniosek sam się narzu‑
ca – sklepy mięsne dla rzeźników,
obuwnicze dla szewców, z dewocjo‑
naliami – dla dewotów, gospodarstwa
domowego – dla gospodyń domowych,
odzieżowe – dla krawców a agencje to‑
warzyskie – dla agentów! Kolejny raz
myślę, że jednak Kmicic by się przydał.
I to bardzo!

22 maja
Lekarz powiedział mi, że poza tym,
z czym aż tyle już tu leżę, to jesz‑
cze dodatkowo mam żylaki. Zapyta‑
łem, jak to na urologii, czy powrózka

a on na to, że nóg, bo chyba były czę‑
ściej używane. Dowcipas!… Spytałem,
co mi proponuje w związku z tym.
Odpowiedział, żebym obejrzał telewi‑
zję, to sobie na te żylaki wybiorę, co bę‑
dę chciał, bo oferta reklamowa jest duża.
Trudno, zgodnie ze specjalistyczną pora‑
dą opłacę ten abonament, bo w końcu jak
się leczyć, to skutecznie!

25 maja
Podobno zadłużenie polskich szpi‑
tali sięga astronomicznych sum. Tylko
czekać, by pojawiła się ustawa, zgod‑
nie z którą każdy pacjent powinien się
w izbie przyjęć pojawić z własnym łóż‑
kiem, pościelą i podstawowymi lekami,
których spis ogłoszony będzie w Dzien‑
niku Ustaw. A pacjenci do operacji do‑
datkowo z opatrunkami, drenami, pakie‑
tem farmakologiczno‑anestezjologicz‑
nym i określoną ustawowo ilością mate‑
riału szewnego, czyli nici chirurgicznych.
A kiedyś powszechnie używało się ketgu‑
tu, czyli nici produkowanych z jelit bara‑
nich. I po co to było zmieniać, gdy bara‑
nów coraz więcej?! A jakie oszczędności
by były! O korzyściach społeczno‑poli‑
tycznych nawet nie mówię!

28 maja
Piszę ten swój pamiętnik chyba już
z nawyku, bo co znaczy to moje zwykłe
pisanie w porównaniu z niezwykłymi re‑
aliami, których ani pisaniem, ani rozu‑
mem już prawie nie da się ogarnąć…
Irosław Szymański

Biomedycyny poznać tajemnice
„Biomedycyna – nauka na miarę XXI wieku” to tytuł sympozjum zorgani‑
zowanego przez studentów z Interdyscyplinarnego Koła Biomedycyny
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W czasie wydarzenia, które odbyło się 21 maja br., uczestnicy mogli
wysłuchać prezentacji badań naukowych, prowadzonych przez studen‑
tów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauk biomedycznych, ta‑
kich jak biologia molekularna, bioinformatyka, badania z wykorzystaniem
organizmów modelowych, itp.
Wysłuchano ciekawych wykładów m.in. prof. Alicji Józkowicz z Wydziału
Biochemii, Biotechnologii i Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła się też sesja
posterowa oraz „Networking Deception”, podczas której uczestnicy mogli osobiście po‑
rozmawiać z prelegentami i wymienić się doświadczeniami naukowymi – wyjaśnia prze‑
wodnicząca Koła Biomedycyny Michalina Pinkosz.
Sympozjum odbyło się w sobotę, 21 maja 2022 r., w auli Collegium Maius Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Wydarzenie było prowadzone w całości w języku angielskim.
aa
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Odeszli

Danuta Kazimiera Wójtowicz‑Tarczydło (1935‑2022)
Dnia 10 marca br. odeszła od nas le‑
karka, specjalista psychiatrii i pediatrii;
aktorka kabaretowa – wieloletni pra‑
cownik Szpitala Neuropsychiatrycznego
przy ul. Abramowickiej w Lublinie.
Debiutowała w studenckim kaba‑
recie „Dren‑59” Akademii Medycznej
w Lublinie. W latach siedemdziesiątych
ub. wieku założyła i prowadziła kaba‑
ret REMEDIUM, składający się z mło‑
dych pracowników lubelskiej służby
zdrowia. Przez parę lat była też gwiaz‑
dą kabaretu MIXTURA, a od 1960 ro‑
ku także kabaretu CZART. Redaktor Ka‑
zimierz Pawełek tak wspomina Danutę
Wójtowicz z tamtych lat:
Na jednej z prób nowego pro‑
gramu poznałem gwiazdę MIXTU‑
RY, doktor Danutę Wójtowicz. Już
wcześniej miała możność zabłysnąć
na estradzie kawiarni „Czarcia Ła‑
pa”, w występach kabaretu CZART.
Znał ją bez mała cały artystyczny Lu‑
blin, a jak się okazało nie tylko ten
artystyczny. Pani Danuta jako lekarz
pracowała w abramowickim szpita‑
lu. Pewnego dnia, gdy pełniła dyżur,
wezwano ją do niezwy‑
kle agresywnego pacjen‑
ta, którego trzeba było
związać pasami. O dzi‑
wo, na widok lekarki na‑
tychmiast uspokoił się
i nawet zaczął się ser‑
decznie śmiać.
– Z czego pan się tak
śmieje? – zapytała zdzi‑
wiona Danuta Wójto‑
wicz.
– Jak to z czego? Gdy
wieźli mnie karetką, to
straszyli, że jadę do wa‑
riatkowa. Kłamali, bo jak
tylko zobaczyłem panią,
to od razu wiedziałem, że
przywieźli mnie do ka‑
baretu…
Co to znaczy popularność!
Danusia była tytanem pracy i nie‑
okiełznanym żywiołem. Kabaret kocha‑
ła ponad wszystko i mogła się w nim wy‑
żywać do woli. Bozia dała jej wielki ta‑
lent artystyczny i ona potrafiła go wyko‑
rzystać. W czasach, gdy już CZART stał
się zespołem w pełni profesjonalnym,
nie zrezygnowała z wykonywania za‑
wodu lekarza. Mało tego, zrobiła nawet
drugą specjalizację. Jej dzień pracy był
niesamowicie wypełniony. W godzinach
24

przedpołudniowych pełniła dy‑
żur w przychodni, przyjmując
kilkudziesięciu pacjentów. Po‑
tem szybko pędziła do domu,
aby ugotować obiad dla syna
Tomasza, którego była jedyną
opiekunką, jako że bardzo mło‑
do owdowiała. Potem musiał
być jeszcze niezbędny fryzjer,
makijaż i biegiem do kabaretu,
gdzie trzeba było zagrać dwa,
a nawet i trzy spektakle. I ona to wszyst‑
ko wytrzymała…1.
Danuta Wójtowicz wystąpiła prawie
we wszystkich programach tego kabaretu
z wyjątkiem paru lat spędzonych na mi‑
sjach humanitarnych lecząc dzieci w da‑
lekiej Tunezji, Maroku i Algierii. Ale gdy
tylko pojawiała się w kraju, natychmiast
wchodziła w kolejne realizacje kabaretu
CZART. W 1983 r. – po powrocie z Ma‑
roka – wyreżyserowała program Rozmowy
kontrolowane K. Pawełka. Po tym progra‑
mie Danuta znów opuściła kraj, by udać
się na kolejną misję humanitarną, tym ra‑
zem na dłużej do Tunezji i Algierii.
12 lutego 1992 r. w kawiarni „Czar‑
cia Łapa” odbyła się – po kilkuletniej

się, że wspólnie z Andrze‑
jem Kłębukowskim przygo‑
towuje swój program autor‑
ski Zrozumieć kobietę – pi‑
sał w recenzji Zbigniew Mia‑
zga.
W listopadzie 1997 r.
z inicjatywy doktor Wój‑
towicz w kawiarni „Czar‑
cia Łapa” odbył się Wielki
Zjazd Czartowców. Okolicznościowy
koncert nie był reżyserowany, ale pro‑
wadziła go, to oczywiste, organizator‑
ka zjazdu – Danuta Wójtowicz. Każdy
z dawnych aktorów mógł zaprezento‑
wać swój najlepszy numer. Danuta opo‑
wiedziała o zabawnym zdarzeniu, które
miało miejsce podczas wyjazdu do Olsz‑
tyna, gdzie miał występować CZART.
Podróżowano starym, nieogrzewanym
roburem, więc każdy nadziewał na sie‑
bie, co było pod ręką. Ponieważ zespół
miał w programie scenkę więzienną,
więc ubrano się także w stosowne pasia‑
ki. A te były grube i ciepłe. Pech chciał,
że samochód zatrzymała do kontroli mi‑
licja. Nie pomogły tłumaczenia, że to są
rekwizyty, w które ubrali się aktorzy. Po‑
jazd odkonwojowano na posterunek. Po‑
tem trzeba było kilku godzin i wielu te‑
lefonów, aby zwolnić zespół i zezwolić
na dalsza podróż2.
Ostatnim programem CZARTA,
w którym wystąpiła Danuta Wójto‑
wicz, była Era lidera K. Pawełka w re‑
żyserii Zbigniewa Czeskiego (premiera
24 stycznia 1998 r.) w kawiarni „Czar‑
cia Łapa”.
Stanisław Jan Dąbrowski
1 K. Pawełek Mixtura dla Czarta, s. 28.
2 Autor książki Gwiazdy i gwiazdeczki Kabaretu CZART, Lublin 2020.

przerwie – czterdziesta czwarta premiera
kabaretu CZART pt. Kto da więcej K. Pa‑
wełka i siedmiu innych autorów, w reży‑
serii Danuty Wójtowicz, stęsknionej ka‑
baretowej atmosfery i klimatu, po powro‑
cie z misji afrykańskiej.
W tym programie Danuta Wójto‑
wicz nie pokazała się na scenie. Do‑
myśliłem się, że szykuje jakąś nie‑
spodziankę, bowiem Danusia bez sce‑
ny żyć nie mogła. I nie myliłem się.
W niedługim czasie dowiedziałem
MEDICUS 6-7/2022

W 2002 r. Wydawnictwo
Multico zarejestrowało
pod nr ISBN 83‑86660‑74‑0
książkę
D. Wójtowicz‑Tarczydło
pod tytułem Tubiba Polonesa
(Lekarka Polka).
Informujemy, że w Medicusie nie zamieszczamy
kondolencji. Zawsze publikujemy natomiast wspo‑
mnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach denty‑
stach. Autorami wspomnień są zwykle przyjacie‑
le, współpracownicy i koledzy Zmarłych lub rodzi‑
na i najbliżsi.
Tekst wspomnienia (do 3 tysięcy znaków ze spacja‑
mi) należy przesłać na adres redakcji do 10 dnia każ‑
dego miesiąca i dołączyć zdjęcie.

O depresji bez łez
Literacko

Czy może rozbawić historia kobiety, która żyje bez poczucia
sensu, z niezdiagnozowaną chorobą psychiczną, wśród równie nie‑
stabilnych emocjonalnie członków rodziny? I czy opowieść o ży‑
ciu w depresji może poruszyć, jeśli opowiedziana jest z dużą do‑
zą ironii i żartu?
„Smutek i rozkosz” nowozelandzkiej pisarki Meg Mason jest
dowodem na to, że książka o depresji i chorobach psychicznych nie
musi być ani poważną, ani trudną lekturą. Żeby opowiedzieć o po‑
czuciu braku sensu w życiu, o niemożliwości wstania rano z łóż‑
ka, o wycofaniu się z życia towarzyskiego, o niemocy, porzuceniu
ambicji, toksycznych związkach, bezsenności, niepanowaniu nad
emocjami i ciągłych próbach odbicia się od dna, nie trzeba sięgać
po dramatyczne historie. Wymyślać traumatycznych i tragicznych
powodów, przeżytych w dzieciństwie pijackich i seksualnych nad‑
użyć, traum wojennych i dramatów rodzinnych. Bo depresja, jak
i inne choroby psychiczne, dotyka także osoby z bardzo zwyczaj‑
nym dzieciństwem, z tzw. pełnych rodzin. Nawet jeśli te rodziny
odbiegają od ideału, a ich członkowie mierzą się z różnymi proble‑
mami: rozstają się, kłócą, boleśnie docina‑
ją sobie przy okazji świątecznych spotkań,
frustrują się niepowodzeniami zawodowy‑
mi i życiowym niespełnieniem, czasem nad‑
używają alkoholu i są po prostu pogubieni
w zwykłej codzienności.
Główna bohaterka książki – Martha
– opowiada nam swoją historię zaczyna‑
jąc od wydarzeń z dnia 40. urodzin. Się‑
ga do dzieciństwa, przytacza wspomnienia
z pierwszych nastoletnich poważnych sta‑
nów depresyjnych. Liczne wizyty u lekarzy,
nietrafione diagnozy. Dorastanie w poczuciu
bycia „nienormalną”, „dziwakiem”, „od‑
mieńcem”. Wczesne dorosłe życie, pierwsze
zawodowe doświadczenia, nawroty choroby
i ciągłe poczucie pustki i braku. Wszystko to jest opowieścią lek‑
ką, z zabawnymi opisami poszczególnych członków rodziny, pierw‑
szych partnerów i przyjaciół. Życie w depresji jest smutne, trudne
i pełne bólu, ale można opisać je w sposób zabawny i dowcipny.
I to nic nie ujmuje tej poważnej historii, która w szerszej perspek‑
tywie pokazuje przecież z czym musi walczyć człowiek chorujący
na choroby psychiczne. Z jakimi stereotypami musi mierzyć się na
co dzień, również wobec samego siebie. Bo przecież brak ambicji,
wykształcenia i poważnej pracy jest efektem lenistwa. Niepanowa‑
nie nad swoim smutkiem, złością i gniewem to histeria (szczegól‑
nie, jeśli jesteś kobietą). Nieposiadanie dzieci i męża/żony – ozna‑
ką i potwierdzeniem, że jest z tobą coś nie tak. „Ogarnij się wresz‑
cie” to zdanie, które Martha najczęściej słyszy od najbliższych, ale
też sama często sobie je powtarza. Bo przecież najwygodniej jest
myśleć kalkami, a wszystkie niepowodzenia zrzucać na mityczne
„nieogarnięcie”. Proste tezy najłatwiej wyjaśniają świat. Jeśli w ży‑
ciu nie spotkało Cię nic naprawdę strasznego jak wojna, molesto‑
wanie czy gwałt, a mimo to nie wiedziesz „normalnego” życia, to
nie masz glejtu na chorowanie na depresję, chorobę dwubieguno‑
wą czy zaburzenie borderline.
„Smutek i rozkosz” to książka, która próbuje walczyć z tym ste‑
reotypem. Stygmatyzowanie chorób psychicznych, ale też ich fety‑
szyzacja, to jeden z ważniejszych problemów naszych czasów i spo‑
łeczeństwa, które szuka rozwiązań w mediach społecznościowych
i Internecie. Ta książka jest na pewno próbą normalizacji i oswajania
tematu. I na pewno może pomóc w zrozumieniu siebie nawzajem.
Anna Augustowska
„Smutek i rozkosz”, Meg Mason, Wydawnictwo Znak Lite‑
ranova, Kraków 2022.
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Apel do lekarzy
emerytów
Szanowne Koleżanki i Koledzy, proszę Was o dal‑
szą aktywność zawodową i powrót do niej tych, któ‑
rzy ją zakończyli.
Zaprzestanie działalności zawodowej emerytów
przy narastającym niedoborze lekarzy zagraża bezpie‑
czeństwu zdrowotnemu Polaków. Czy można wyobra‑
zić sobie ochronę zdrowia w czasach kryzysu zdro‑
wotnego bez udziału lekarzy seniorów?
Analiza niedoboru kadr lekarskich nie może pomi‑
jać jego przyczyn, choćby po to, by uniknąć zagro‑
żeń dla zdrowia i życia naszych obywateli w przy‑
szłości.
Jedna z nich to emigracja dziesiątek tysięcy leka‑
rzy w ciągu ostatnich 20 lat. Straciliśmy około 20 mi‑
liardów złotych za ich wykształcenie na rzecz naj‑
bogatszych państw Europy. Dzięki temu otrzymały
one od biedniejszej Polski bezcenną pomoc medycz‑
ną i olbrzymie „bezzwrotne pożyczki”. Czy istnieje
bardziej hojny kraj?
Inną przyczyną jest zbyt mała liczba studentów
medycyny dla uzupełnienia narastających niedobo‑
rów personelu lekarskiego. Apele Naczelnej Izby le‑
karskiej już 20 lat temu do rządu i rektorów uczelni
wyższych o zwiększenie poziomu rekrutacji na wy‑
działach lekarskich okazały się bezskuteczne. Więk‑
szość nie myślała wtedy o przyszłości. Wprawdzie
wyposażenie szpitali uległo znacznej poprawie, ale
zapomniano o ludziach, bez których nawet najlep‑
szy sprzęt jest nieprzydatny.
Dzisiaj w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy
lekarzy. Wobec tego nie może dziwić fakt, że eme‑
ryci stanowią obecnie najliczniejszą grupę wiekową,
której nie są w stanie zastąpić młodsi. Wiele oddzia‑
łów szpitalnych istnieje tylko dzięki seniorom. Do‑
tyczy to również ośrodków podstawowej i specjali‑
stycznej opieki zdrowotnej. Trudno wyobrazić sobie
działalność wielu z nich bez emerytów.
Eksperci ochrony zdrowia biją na alarm i pytają,
kto nas będzie leczył? Nadzieja niektórych na wspar‑
cie lekarskie zza wschodniej granicy upadła wraz z na‑
staniem pandemii COVID‑19. Zatem pozostało nam
liczyć tylko na siebie.
Jedynym wyjściem z tej demograficznej katastro‑
fy jest zwiększenie liczby miejsc na uczelniach me‑
dycznych. Podwyższony ostatnio poziom rekrutacji
zapewne przyniesie odczuwalną poprawę, ale dopie‑
ro za kilkanaście lat.
Wobec powyższego braki kadrowe, sięgające we‑
dług różnych źródeł od 30 do 60 tysięcy lekarzy mogą,
a właściwie powinni uzupełnić seniorzy. Jestem pe‑
wien, że staniemy na wysokości zadania i potraktuje‑
my to wyzwanie, jak obowiązek moralny wobec cho‑
rych. Potwierdza to Wasza dotychczasowa postawa
dowodząca, że lekarz to coś więcej niż tylko zawód.
Potwierdzacie to również podczas obecnej epidemii,
pomimo zagrożenia własnego zdrowia i życia.
Drogie Koleżanki i Koledzy, musimy podjąć tę wal‑
kę! Zróbmy to dla chorych ludzi! Zróbmy to dla lep‑
szej ochrony zdrowia przyszłych pokoleń!
Łączę wyrazy szacunku
dr n. med. Ryszard Siwek
lekarz emeryt
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Praca
Lekarze

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komercyj‑
nie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. Tel. 509
613 319.
• Zatrudnię ortodontę w Poradni Stomatologicz‑
nej w Lublinie. Pacjenci w ramach NFZ oraz pry‑
watni. Tel. 512 475 139 w godz. 16.30‑19.30.
• NZOZ w Zamościu zatrudni lekarza stomatolo‑
ga, praca na umowę z NFZ i prywatnie. Zatrudni
też stażystę. Zapewni samodzielne mieszkanie
w bloku. Tel 84 639 40 84, 696 487 438.
• Praca dla dentysty w Lublinie 81 747 13 16.
• Centrum Stomatologiczne Silvermed w Lubaniu
(Dolnośląskie) zatrudni: lekarza dentystę od za‑
raz. Pacjenci tylko prywatni. Oferujemy dla le‑
karza w pełni wyposażone mieszkanie. Tel. 790
258 392.
• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Smile Insti‑
tute w Opolu Lubelskim i Lubartowie podejmie
współpracę z lekarzem endodontą. Zapewnia‑
my: nowoczesny sprzęt (mikroskop, pantomo‑
graf, CBCT), dużą bazę wyłącznie prywatnych
pacjentów, pracę na 4 ręce z wykwalifikowanym
personelem, możliwość rozwoju zawodowego,
korzystne warunki współpracy. Tel. 727 591 858,
e‑mail: kontakt@smileinstitute.pl
• Gabinet prywatny w Lublinie nawiąże współpra‑
cę z lekarzem stomatologiem, korzystne warunki,
pozytywna atmosfera w pracy, tel. 727 598 995.
• Do gabinetów Smile Institute (Opole Lubelskie,
Garwolin, Lubartów) szukamy lekarza zajmują‑
cego się implantoprotetyką. Oferujemy wspar‑
cie zespołu specjalistów (doświadczeni implan‑
tolodzy, endodonci, higienistki) zarówno w le‑
czeniu (leczymy wg planów leczenia zatwierdzo‑
nych przez pacjenta), jak i planowaniu (konsylia
lekarskie);prowadzenie pacjenta przez opiekuna
pacjenta; dostęp do CBCT; stały dopływ pacjen‑
tów zainteresowanych dużymi planami leczenia;
superelastyczny grafik (możemy zacząć od pra‑
cy 2 h w tygodniu, 1 x na 2 tygodnie). Oczekuje‑
my: doświadczenia w leczeniu implantoprote‑
tycznym: protezy na lokatorach i teleskopach,
mosty na implantach, pełne rekonstrukcje; do‑
świadczenia w prowadzeniu konsultacji pierw‑
szorazowych; otwartości na współpracę z na‑
szym zespołem lekarzy. Tel. 727 591 858.
• LUXMED‑UZDROWISKO NAŁĘCZÓW nawiąże
współpracę z lekarzem dentystą świadczącym
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. Ofer‑
ta współpracy dotyczy naszych placówek w Na‑
łęczowie i Poniatowej. Tel. 602407672 lub mail:
bok@luxmednaleczow.pl

Dentyści

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo‑
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy.
Tel. 533 778 897.
• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowice (li‑
niowa, convex, endovaginalna) producent Ka‑
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011
– stan idealny. Aparat z certyfikatem, systema‑
tycznie serwisowany przez firmę krakowską. Ce‑
na do uzgodnienia. Tel. 603 172 421.
• Sprzedam lokal 70 mkw. w centrum Lublina
– z gabinetem stomatologicznym i laboratorium
protetycznym. Tel. 601 071 731.
• Wynajmę gabinet lekarski w centrum Lublina
(okolica placu Litewskiego). Gabinet działają‑
cy już od wielu lat, luksusowe warunki. Warun‑
ki wynajmu do uzgodnienia na miejscu. Tel. 792
873 437, 603 873 437.
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologicz‑
ny z wyposażeniem i kontraktem NFZ w atrakcyj‑
nej cenie 65 tysięcy. Jest on jedyny w gminie. Lo‑
kalizacja: Ośrodek Zdrowia GORAJ – 23 km od Bił‑
goraja, tel. 500 050 102.
• Sprzedam unit stomatologiczny – Chirana Smi‑
le 2012 r., cena 6000 zł. Chiromega 52500,00 mi‑
nus rabat powystawowy. Tel. 504 081 928.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do pra‑
cy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet położo‑
ny w centrum miasta, dogodny dojazd. Tel. 604
275 282.
• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podlaskim
zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowoczesna
przychodnia, elastyczne godziny pracy – pacjen‑
ci prywatni. Forma współpracy do uzgodnienia.
Tel. 501 063 325.

Pożyczki
Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie:
w kasie LIL – 81 536 04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87,
Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Zamościu – 84 638 46 58.

Lublin 
Biała Podlaska 
Chełm 
Zamość 
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Drobne

Ogłoszenia drobne przyjmujemy w formie plików tekstowych przysyłanych drogą e‑mailową na adres: medicus@oil.lublin.pl

• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za‑
trudnimy, VIP Medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin.
Tel. 501 219 504.
• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud‑
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod‑
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warun‑
ki wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod‑
nienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 325.
• Zatrudnię lekarza rodzinnego na pełny etat
w przychodni POZ w Lublinie, tel. 505 088 019.
• Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dębli‑
nie zatrudni od zaraz lekarzy następujących spe‑
cjalizacji: anestezjolog – praca na OITM, dyżury
lekarskie w oddziale; chirurg – praca na Oddzia‑
le Chirurgii Ogólnej, dyżury lekarskie w oddzia‑
le, internista – praca na Oddziale Wewnętrznym,
dyżury lekarskie w oddziale. Zapewniamy przyja‑
zne środowisko pracy, miłą atmosferę, wysokiej
jakości sprzęt diagnostyczny. Warunki pracy, tj.
forma zatrudnienia i wynagrodzenie, do uzgod‑
nienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny: 81 551 85 03 sekretariat lub osobi‑
sty.
• Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI w Lublinie na‑
wiąże współpracę z lekarzem specjalistą lub
w trakcie specjalizacji w zakresie m.in. dermato‑
logii, ginekologii, radiologii, reumatologii oraz
kardiologii, ul. Chodźki 17 lok 6, www.cmchodz‑
ki.pl, tel. 604 710 463.
• Centrum Medyczne Chodźki w Lublinie nawią‑
że współpracę z lekarzem specjalistą lub w trak‑
cie specjalizacji w zakresie m.in. neurologii dzie‑
cięcej, kardiologii dziecięcej, hematologii, endo‑
krynologii oraz ortopedii, ul. Chodźki 31 lok 56,
www.cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.
• NZOZ PMR „VITA” Sp. z o.o., 22‑200 Włodawa,
ul. 1000‑lecia P.P. 13 zatrudni na stałe lekarza ro‑
dzinnego, internistę oraz nawiąże współpracę
z lekarzami różnych specjalności. W NZOZ „VI‑
TA” istnieje możliwość tworzenia list aktywnych
POZ (deklaracje wyboru lekarza) dla lekarzy ro‑
dzinnych. Dowolna forma zatrudnienia, mieszka‑
nie służbowe. Tel. 82 572 23 00 lub kom. 513 030
011, e‑mail nzozvita@europoczta.pl
• SP ZOZ w Świdniku pilnie zatrudni lekarza spe‑
cjalistę w dziedzinie chorób płuc do pracy w Po‑
radni Chorób Płuc w Przychodni Specjalistycz‑
nej, ul. B. Leśmiana 4. Tel. 81 751 45 59, e‑mail:
erogowska@spozozswidnik.pl
• SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarza radiologa
do pracy w Pracowni Tomografii Komputerowej
w szpitalu w Świdniku. Tel. 81 751 45 59.
• SP ZOZ nr 1 w Bełżycach zatrudni: specjalistę
w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób we‑
wnętrznych albo lekarza posiadającego I stopień
ww. specjalizacji, do pracy na stanowisku kie‑
rownika/asystenta w Wiejskim Ośrodku Zdrowia
w Szczuczkach. Preferowana forma współpracy:
umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia.
Tel. (81) 516 29 26; 605 358 585, adres e‑mailowy:
sekretariat.zoz1@powiat.lublin.pl

• SP ZOZ w Świdniku pilnie zatrudni lekarzy do pra‑
cy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w normal‑
nych godzinach pracy oraz do pełnienia dyżurów
medycznych. Atrakcyjne warunki wynagradza‑
nia. Tel. 81 751 45 59, e‑mail:erogowska@spzoz‑
swidnik.pl
• SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
zatrudni lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddzia‑
le Ratunkowym. Oferujemy elastyczne warun‑
ki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę
w zgranym i dynamicznym zespole. Kontakt: e‑
‑mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl:, tel. 512
438 099 lub 82 543 15 22.
• SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Pediatrycz‑
nym oraz w Oddziale Położniczo‑Ginekologicz‑
nym. Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrak‑
cyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dy‑
namicznym zespole. Kontakt: e‑mail: sekretariat@
spzozkrasnystaw.pl. Tel. 512 438 099 lub 82 543
15 22.
• SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chorób
Płuc. Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrak‑
cyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dy‑
namicznym zespole. Kontakt: e‑mail: sekretariat@
spzozkrasnystaw.pl. Tel. 512 438 099 lub 82 543
15 22.
• Zatrudnię lekarza specjalności medycyny rodzin‑
nej, internistę, pediatrę w przychodni lekarza ro‑
dzinnego w Lublinie. Bardzo dobre warunki wy‑
nagrodzenia. Tel. 604 906 940.
• Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie
zatrudni lekarza: specjalistę balneologa lub reha‑
bilitacji medycznej lub w trakcie specjalizacji i in‑
ternistę, kardiologa, lub specjalizację pokrewną
po kursie balneologicznym. Tel. 606 272 821.
• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. P.
we Włodawie, zatrudni lekarza laryngologa, gi‑
nekologa, neurologa, psychiatrę, dermatologa,
okulistę oraz kardiologa w ramach umowy z NFZ.
Możliwość negocjacji stawki. Tel. 507 213 660, 511
123 247.
• Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Za‑
mościu pilnie zatrudni lekarzy do pracy w Oddzia‑
le Chorób Wewnętrznych, Oddziale Hematologii
oraz w Dziale anestezjologii. Forma zatrudnienia
do ustalenia (umowa o pracę lub cywilnopraw‑
na). Oferujemy korzystne warunki wynagrodze‑
nia. Tel. 84 677 5021, e‑mail:jchodara@szpital.
com.pl
• NZOZ „Zdrowa Rodzina” w Lubartowie, woj. lu‑
belskie, zatrudni lekarza medycyny: specjalistę
medycyny rodzinnej, i/lub chorób wewnętrz‑
nych, i/lub lekarza w trakcie specjalizacji. For‑
ma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Tel. +48818553075, 728354581, 505762208.

Zespół Radców Prawnych
Lubelskiej Izby Lekarskiej
mec. Leszek Kubicz – koordynator
Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00‑14.00;
wtorek 14.00‑15.00,
mec. Aleksandra Otawska‑Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 10.30‑13.30,

Sekcja szachowa powraca
Od 18 maja 2022 r. wznowiła swą działalność Sekcja Szachowa w Lubelskiej
Izbie Lekarskiej. Na spotkania zapraszamy całe rodziny w każdą środę od 18.30,
do końca czerwca br. Zajęcia będą kontynuowane od października do grudnia.
Treningi umysłowe będą prowadzone przez licencjonowanego instruktora sza‑
chowego. Nie zabraknie prezentacji multimedialnych, ciekawostek z historii sza‑
chów i przystępnych form przekazywania wiedzy najmłodszym adeptom królew‑
skiej gry.
Każda gra w szachy jest jednym z najlepszych ćwiczeń mózgu, a dla seniorów
rehabilitacyjnych. Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, ponieważ sza‑
chy to gra łącząca pokolenia.
KSJ

mec. Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00‑13.00,
mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00‑14.00.
Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy
dentystów w sprawach dotyczących
wykonywania zawodu – w pozostałe
dni po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym: 81 53 60 450.

reklama

Składki członkowskie w 2022 r.
Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Le‑
karskiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r.
z dniem
1 stycznia 2015 r. zmienia się wysokość
składki członkowskiej na rzecz izby lekar‑
skiej.
Uchwała ustala wysokość składki człon‑
kowskiej obowiązującej lekarza lub lekarza
dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej
na 60 zł miesięcznie.
Lekarz lub lekarz dentysta posiadają‑
cy prawo wykonywania zawodu wyda‑
ne w celu odbycia stażu podyplomowe‑
go opłaca składkę w wysokości 10 zł mie‑
sięcznie.
Składkę w wysokości 60 zł miesięcz‑
nie opłaca lekarz i lekarz dentysta, członek
Lubelskiej Izby Lekarskiej figurujący w reje‑
strze OIL w Lublinie, w tym:
– uzyskujący przychody z innych źródeł
(niepracujący w zawodzie, ale posiadający
prawo wykonywania zawodu),
– uzyskujący przychody poza świadcze‑
niami emerytalnymi bądź rentowymi do
ukończenia 75 roku życia.
Zwolnienie z obowiązku opłacania
składki powstaje w pierwszym dniu mie‑
siąca następującego po miesiącu, w któ‑
rym lekarz lub lekarz dentysta:
a) ukończył 75 lat,
b) został skreślony z rejestru członków Lu‑
belskiej Izby Lekarskiej w Lublinie (zrzekł się
prawa wykonywania zawodu lub został prze‑
niesiony do innej izby lekarskiej), począwszy

od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło skreślenie,
c) złożył oświadczenie i wniosek, że nie
osiąga przychodów z tytułu wykonywania za‑
wodu oraz ze źródeł przychodów wymienio‑
nych w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych (https://www.lexlege.pl/u
stawa‑o‑podatku‑dochodowym‑od‑osob‑fiz
ycznych/rozdzial‑2‑zrodla‑przychodow/14
78/), z wyłączeniem renty lub emerytury.
Zwolnienie ma charakter czasowy. Przy‑
sługuje tylko i wyłącznie na bieżąco i na
okres nieosiągania przychodów (poza ren‑
tą lub emeryturą).
O zaistniałym zdarzeniu osiągnięcia przy‑
chodów lekarz lub lekarz dentysta ma obo‑
wiązek niezwłocznie powiadomić Lubelską
Izbę Lekarską. Jest to równoznaczne z zakoń‑
czeniem okresu zwolnienia i koniecznością
opłacania składki członkowskiej od następ‑
nego miesiąca, po złożeniu zawiadomienia
o osiąganiu przychodów.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wy‑
sokość składki członkowskiej należy zgła‑
szać w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni.
Zmiany te skutkują od pierwszego dnia mie‑
siąca następującego po miesiącu, w którym
ORL podjęła stosowną uchwalę.
Numer indywidualnego konta do wpłat
składek członkowskich można sprawdzić na
stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej w miejscu
– załatwianie spraw – składki członkowskie.
Informacji dotyczących składek udziela
pracownik rejestru składek członkowskich:
tel. 81 536 04 54,
e‑mail: skladki@oil.lublin.pl
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Biuro LIL
• biuro: tel. 81 536‑04‑50 (51),
fax 81 536‑04‑70
20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• sekretariat: 81 536‑04‑50 (51)
• składki członkowskie:
81 536‑04‑54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536‑04‑56,
501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy:
tel. /fax 81 536‑04‑85, 81 536‑04‑69,
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• rejestr praktyk prywatnych:
81 536‑04‑53,
rejestr.praktyk@oil.lublin.pl,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek: 8‑16,
wtorek: 8‑17, piątek: 8‑15
• Komisja Kształcenia Medycznego:
81 536‑04‑87, 81 536‑04‑65,
fax 81 536‑04‑78
kkm@oil.lublin.pl
• Komisja ds. Lekarzy Seniorów:
81 536‑04‑65

• Komisja Stomatologiczna:
81 536‑04‑87,
fax 81 536‑04‑78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl,
• Rzecznik Praw Lekarza:
Marek Urban
607 504 270, rpl@oil.lublin.pl
• Archidiecezjalny Duszpasterz
Służby Zdrowia:
ks. Paweł Jędrzejewski,
537 629 777, p.jedrzej33@gmail.com
• kancelaria Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
81 536‑04‑76, rzecznik@oil.lublin.pl
• księgowość: 81 536‑04‑71, 79
kasa czynna w godzinach
pracy LIL
• zwrot składek OC:
81 536‑04‑71 (Lublin),
ubezpieczenia@oil.lublin.pl
• refundacja kosztów szczepień:
81 536‑04‑79 (Lublin),
szczepienia@oil.lublin.pl
• kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego: 81 536‑04‑77,
sad@oil.lublin.pl
• biuro prawne:
81 536‑04‑56, 81 536‑04‑50
(porady po telefonicznym umówieniu)

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska:
tel. /fax 83 344‑28‑87, kom. 605 502 710
Warszawska 20
Uwaga! 21‑500 Biała Podlaska
Zmiana bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30‑15.00,
wtorek: 7.30‑13.00,
środa: 7.30‑13.00,
czwartek: 7.30‑15.00,
piątek: 7.30‑11.30
• delegatura Chełm:
tel. /fax 82 564‑35‑99, 605 502 280
ul. Ceramiczna 1, 22‑100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: wtorek i środa 8‑15,
czwartek 8‑14,
poniedziałek i piątek – nieczynne
• delegatura Zamość:
tel. 84 638‑46‑58
ul. Partyzantów 3, 22‑400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek
8.30‑14.30

miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

20‑079 Lublin, ul. Chmielna 4
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e‑mail: medicus@oil.lublin.pl
www.medicus.lublin.pl

Rada programowa:
Monika Bojarska‑Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska‑Pielichowska, Ewa Dudko,
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski
Redakcja:
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska
Współpracownicy:
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska,
Wioletta Szafrańska‑Kocuń, Irosław Szymański
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji.
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.
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Komisja
Wykonywania
Zawodu ORL
w Lublinie
informuje
Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 poz.
168) nakłada na lekarzy i lekarzy den‑
tystów zrzeszonych w okręgowej izbie
lekarskiej obowiązek powiadamiania
izby w terminie 30‑dniowym o zmia‑
nach dotyczących:
• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania za‑
wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja‑
lizacji/tytułu specjalisty i daty jej
uzyskania
• rodzaju umiejętności z zakresu węż‑
szych dziedzin medycyny lub udzie‑
lania określonych świadczeń zdro‑
wotnych
• rodzaju i daty uzyskania stopnia
i tytułu naukowego
• nazwy i adresu miejsca pracy, da‑
ty podjęcia i zakończenia zatrud‑
nienia, stanowiska (u każdego pra‑
codawcy), dokumenty potwierdza‑
jące wykonywanie zawodu – umo‑
wa o pracę, świadectwo pracy
• informacji o prowadzeniu indywi‑
dualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki lekarskiej
• informacji o zaprzestaniu prowa‑
dzenia indywidualnej/specjalistycz‑
nej/grupowej praktyki lekarskiej
(wykreślania wpisu z ewidencji
działalności gospodarczej)
• informacji dotyczącej wykonywa‑
nia zawodu lekarza w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej
• informacji dotyczącej zaprzesta‑
nia wykonywania zawodu lekarza
na czas nieokreślony na terytorium
RP
• informacji o ograniczeniach w wy‑
konywaniu zawodu lekarza
• informacji o zawieszeniu w wyko‑
nywaniu zawodu lekarza
• informacji o podjęciu wykonywania
zawodu lekarza na terytorium RP
• informacji o emeryturze, rencie, da‑
cie przyznania, nazwy organu wy‑
dającego decyzję
• adresu miejsca zamieszkania, nu‑
meru telefonu, faksu i adresu pocz‑
ty elektronicznej (o ile posiada)
• adresu do korespondencji

Głównym celem Subaru jest osiąganie najwyższego poziomu aktywnego
bezpieczeństwa, dlatego konsekwentnie realizuje i udoskonala pryncypia
konstrukcji swoich samochodów.
Silnik przeciwsobny Subaru BOXER, stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD
oraz duży prześwit zapewniają komfort i bezpieczeństwo prowadzenia nawet
w bardzo trudnych warunkach drogowych i pogodowych.

Technotop Sp. z o.o.
21-030 Motycz, Konopnica 164A
81 748 87 14

technotop.subaru.pl

salon@technotop.subaru.pl
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